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Απολογισμός έργου Κοινοβουλευτικής Ομάδας
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις (2016-2017)
Φίλες και Φίλοι,
Καταρχήν, επιτρέψετε μου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή
δημοσιογραφική διάσκεψη για τον απολογισμό του έργου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.
Ιδιαίτερα αυτή τη περίοδο, επιβάλλεται να υπάρχει, αλλά και να προωθείται μια ποιοτική,
ειλικρινής σχέση επικοινωνίας των Βουλευτών με τους πολίτες, τα οργανωμένα σύνολα
και άλλους φορείς της κοινωνίας. Η κοινωνία έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει το έργο, τις
δράσεις και τη συνεισφορά των εκπροσώπων της στη Βουλή. Αντίστοιχα, οι πολιτικές
δυνάμεις έχουν την υποχρέωση να θέτουν εαυτούς στην κρίση της κοινωνίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύοντας στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, εγκαινιάζουμε από
φέτος το δημόσιο απολογισμό δράσης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, έχοντας ως
επιδίωξη την καθιέρωση του σε ετήσια βάση. Η πράξη αυτή αποτελεί για εμάς μια
δημιουργική συμβολή στη βελτίωση των σχέσεων του ευρύτερου πολιτικού συστήματος
με την κοινωνία. Συγχρόνως, ζητούμε από τους πολίτες και τη δημοσιογραφική κοινότητα
να κρινόμαστε αντικειμενικά για το έργο μας, αλλά και για ενδεχόμενες αδυναμίες και
παραλείψεις μας.
Το έγγραφο που έχετε μπροστά σας αποτελεί συλλογική εργασία των βουλευτών και των
κοινοβουλευτικών συνεργατών της ομάδας μας. Αποτελεί τη δική μας κοινοβουλευτική
δράση, συμβολή αλλά και προσφορά στην κοινωνία, αφού την παρουσία μας στη Βουλή
την αντιλαμβανόμαστε ως ακόμη μια σημαντική έπαλξη αγώνα στην υπηρεσία του λαού
και της πατρίδας μας.
Εξ’ αντικειμένου, μέσα από την ανασκόπηση του κοινοβουλευτικού έργου,
περιλαμβάνονται θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και αφορούν στην πρόοδο και
ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και ευρύτερα όλων των τομέων που αφορούν τη ζωή μας.
Αντίστοιχα, αναδεικνύεται ανάγλυφα η πολιτική βούληση του ΑΚΕΛ να συμβάλει στην
ανάδειξη θεμάτων, την επίλυση προβλημάτων και την συμβολή μας στην αντιμετώπιση
των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τόπος και η κοινωνία μας.
Φυσιολογικά, μέσα από τον απολογισμό της δράσης μας, αναδεικνύεται επίσης όχι μόνο
η συμβολή αλλά και η ιδεολογική φυσιογνωμία και προσέγγιση του ΑΚΕΛ σε θέματα
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κοινωνικής πολιτικής, εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, διαχείρισης των δημοσίων
οικονομικών και εν γένει της οικονομίας, του τομέα της υγείας και παιδείας, του αγροτικού
κόσμου, του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προσφύγων καθώς και
σε ζητήματα που αφορούν την ισχυροποίηση των θεσμών και την πάταξη της διαφθοράς
και της διαπλοκής.
Εξ’ ορισμού, οι στρατηγικές επιδιώξεις του ΑΚΕΛ ως του βασικότερου και μεγαλύτερου
κόμματος της αντιπολίτευσης απέναντι στις αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας,
έχουν ως κεντρικό σημείο αναφοράς την υπεράσπιση των κοινωνικών και εργασιακών
δικαιωμάτων και τη διαχείριση της οικονομίας με τρόπο που η ανάπτυξή της να είναι
επωφελής για το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο για τους λίγους προνομιούχους.
Αγωνιζόμαστε και μέσα από το κοινοβούλιο για να αρθούν οι αδικίες, οι στρεβλώσεις και
τα πισωγυρίσματα των τελευταίων χρόνων στις εργασιακές σχέσεις και σε θέματα
κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, των ατόμων με αναπηρία, των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών,
κ.ά.
Με προσπάθειες που φέρουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα του ΑΚΕΛ, μπορέσαμε να
αντιμετωπίσουμε τις μεθοδεύσεις Κυβέρνησης-ΔΗ.ΚΟ και άλλων για ματαίωση ή
εκτροχιασμό του ΓΕΣΥ σε πολυασφαλιστικό, υπερασπιζόμενοι την αρχή της διασφάλισης
ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ταυτόχρονα, αγωνιζόμαστε για την αναχαίτιση των προσπαθειών της Κυβέρνησης να
οδηγήσει σε λεηλασία τον δημόσιο πλούτο που αποκτήθηκε διαχρονικά από τον
Κυπριακό λαό, ώστε εκτός από την κοινωνικοποίηση των ζημιών των ιδιωτικών τραπεζών
να επιβάλουν παράλληλα την ιδιωτικοποίηση των κερδών των ημικρατικών οργανισμών.
Σε αυτό ιδιαίτερα το ζήτημα, η σθεναρή στάση του ΑΚΕΛ και η ευρεία συνεργασία μας με
άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, μέχρι τούτη την ώρα απέτρεψε τα χειρότερα, αφού
εμποδίσαμε την κυβέρνηση Αναστασιάδη και τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ να
παραδώσουν στις ορέξεις μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων που καραδοκούν την CΥΤΑ,
την ΑΗΚ και άλλο εθνικό πλούτο.
Το κόμμα μας, μέσα και έξω από το κοινοβούλιο, συνεχίζει επίσης τον κοινό αγώνα με
τον αγροτικό κόσμο, στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Αναπτύσσουμε
πρωτοβουλίες και καταθέτουμε προτάσεις για διαχείριση του ενεργειακού πλούτου της
Κύπρου. Προτάσεις για ανάπτυξη, βελτίωση και στήριξη του τουρισμού. Καταπολέμησης
της αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων. Προστασίας της πρώτης κατοικίας και της
μικρής επαγγελματικής στέγης από τις εκποιήσεις, προστασίας των δανειοληπτών από
την πώληση δανείων σε επενδυτικά ταμεία.
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Παλεύουμε για την προστασία της εκπαίδευσης από τις κυβερνητικές
αντιμεταρρυθμιστικές μεθοδεύσεις και τις πολιτικές λιτότητας σε βάρος της παιδείας και
του πολιτισμού. Εδώ, ας σημειωθεί και η σθεναρή, υπεύθυνη στάση μας στην πρόταση
του ναζιστικού ΕΛΑΜ για το ενωτικό δημοψήφισμα, την ώρα που όλες οι υπόλοιπες
πολιτικές δυνάμεις έδωσαν ανέλπιστο δώρο στη τουρκική προπαγάνδα, γεγονός που
δυστυχώς αναφέρεται και στο προσχέδιο της έκθεσης του Γ.Γ του ΟΗΕ, κ. Γκουτιέρες.
Πέραν της ενεργούς παρουσίας μας στην κοινοβουλευτική διαδικασία, κρίνουμε σκόπιμο
να αναφερθούμε και στην ανελλιπή, δραστήρια και αποτελεσματική συμμετοχή των
μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς
κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και άλλα διεθνή σώματα. Με συνέπεια, σοβαρότητα και
υπευθυνότητα οικοδομούμε συμμαχίες γύρω από πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές και
διεθνείς προκλήσεις, πετυχαίνουμε την περαιτέρω καλλιέργεια των διμερών σχέσεων
συνεργασίας και μέσα από την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας προωθούμε
των καλώς νοούμενα συμφέροντα της χώρας και του λαού μας.
Φίλες και Φίλοι,
Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ενημέρωσης, αναγνωρίζοντας
τον ολοένα και αυξανόμενο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επιδιώκοντας την
περαιτέρω επαφή με πολίτες και οργανωμένα σύνολα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΑΚΕΛ λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2016 ιστοσελίδα (https://vouli.akel.org.cy/) και
διατηρεί
επίσημη
σελίδα
στα
Μέσα
Κοινωνικής
Δικτύωσης
(www.facebook.com/TeamAKEL/).
Μέσω των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα προβάλλει τη δράση και το
νομοθετικό της έργο, ενημερώνει για την εξέλιξη της συζήτησης θεμάτων στις
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη ή οργανωμένο
σύνολο να υποβάλλει ερωτήσεις στους βουλευτές, να αναδεικνύει ζητήματα
ενδιαφέροντος και να καταθέτει εισηγήσεις και προτάσεις για θέματα που τους
ενδιαφέρουν.
Πέραν του κοινοβουλευτικού μας έργου, σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας αποτελεί
και η άμεση, ουσιαστική επαφή των βουλευτών μας με τους πολίτες και τα οργανωμένα
σύνολα. Για το σκοπό αυτό, μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας πραγματοποιούν
συστηματικά και οργανωμένα δεκάδες επισκέψεις για καταγραφή και ανάδειξη θεμάτων
σε τοπικό, επαρχιακό και παγκύπριο επίπεδο. Πολλά από αυτά τα ζητήματα καταλήγουν
να συζητούνται, να αναδεικνύονται ή να επιλύονται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας
δράσης.
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Φίλες και φίλοι,
Είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να μιλά κανείς για τον εαυτό του, αλλά να ακούμε τι οι άλλοι
έχουν να πουν για εμάς. Επιτρέψετέ μου, όμως, σε τούτο ακριβώς το πλαίσιο, να
μεταφέρω αυτό που συχνά εισπράττουμε από πολίτες και οργανωμένα σύνολα που
παρακολουθούν συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και γενικότερα του
κοινοβουλίου και άρα διαμορφώνουν άποψη από πρώτο χέρι. Ανεξαρτήτως ιδεολογικής
και κομματικής προέλευσης, επιτρέψετέ μου να πω ότι αναγνωρίζουν ότι η
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, κατά κανόνα ξεχωρίζει για το ήθος, την
υπευθυνότητα, την εργατικότητα και την καθαρότητα των θέσεων της. Γεγονός που μας
ικανοποιεί μεν, μας επιφορτίζει όμως ταυτόχρονα με την υποχρέωση να βελτιώνουμε
συνεχώς τη δουλειά μας και να γινόμαστε καλύτεροι.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συναδέλφους βουλευτές
της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ και στους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες για την
πολυσχιδή δραστηριότητα που αναπτύσσουν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιτρέψετέ μου να
εκφράσω στο προσωπικό της Βουλής για την βοήθεια και την επιστημονική τους
υποστήριξη, καθώς και σε εσάς τους λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία μαζί σας, σε
μια προσπάθεια να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο που δεν είναι άλλος από την παροχή
πλήρους και ολοκληρωμένης ενημέρωσης στους πολίτες.
Σας ευχαριστώ,

Γιώργος Λουκαΐδης
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις
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Παρατίθενται πιο κάτω οι κυριότερες ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ανά Κοινοβουλευτική
Επιτροπή:
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών
Πλείστα θέματα στην Επιτροπή εγγράφονται για συζήτηση εκ μέρους όλων των μελών
της Επιτροπής, παρόλο που μπορεί να αποτελούν πρωτοβουλίες συγκεκριμένων
βουλευτών ή κοινοβουλευτικών ομάδων. Εντούτοις, μεγάλο μέρος των θεμάτων που
απασχόλησαν την Επιτροπή στο χρόνο που ανασκοπούμε έχουν την σφραγίδα και
πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ.
1. Η ανάγκη προώθησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για κύρωση της
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για ουσιαστική εφαρμογή της: Ως ΑΚΕΛ
αναδείξαμε την τεράστια καθυστέρηση που υπήρξε από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης για την υπογραφή και κύρωση της Σύμβασης, καθώς και τις
αναλήθειες του Υπουργού ότι δεν είχε γίνει οποιαδήποτε εργασία για προώθηση
της υπογραφής και κύρωσης από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Υπογραμμίζουμε
ότι αποτελούσε προτεραιότητα του Γυναικείου Κινήματος και αναδεικνυόταν
συχνά, συνδέοντας το με τις αναληθείς δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.
2. Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της
εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των
θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία της Πολυθεματικής
Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ): Αναδείξαμε το θέμα, το οποίο προέκυψε λόγω της
αποχώρησης από την ΠΣΟ των Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών μετά από την
ουσιαστική υποβάθμιση του ρόλου τους εντός της ομάδας, αλλά και της
αναποτελεσματικότητας της ίδιας της Πολυθεματικής.
3. Το δικαίωμα στην ειδική εκπαίδευση από επαγγελματίες ειδικούς
παιδαγωγούς και από επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων σε σχέση με
παιδιά με αναπηρίες που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση: Το συγκεκριμένο
θέμα, έτσι όπως εγγράφηκε, αφορά στην βοήθεια που δέχονται τα παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στην Δημοτική Εκπαίδευση και τον τερματισμό αυτής της
βοήθειας στην Μέση Εκπαίδευση, κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Παιδείας.
4. Η Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας
Προσώπων και τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση Ανηλίκων, πιθανά
προβλήματα και κενά: Εγγράψαμε το εν λόγω θέμα, αφού εντοπίσαμε ότι πολλά
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από τα σημεία του Σχεδίου Δράσης δεν εφαρμόζονταν. Μεταξύ αυτών και η
λειτουργία του κρατικού καταφυγίου.
5. Θέματα που αφορούν το Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου: Αρκετά από τα
θέματα που αφορούν τους αιτητές πολιτικού ασύλου και τα δικαιώματα τους έχουν
εγγραφεί από την δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πρόσφατα συζητήθηκε στην
Επιτροπή η πτυχή που αφορά στην πρόσβαση των ανήλικων στην Εκπαίδευση,
όπου αναδείχθηκαν τα κενά και η ατολμία του Υπουργείου Παιδείας να
προασπιστεί τα δικαιώματα των παιδιών και να προσφέρει πλήρη πρόσβαση στην
εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, μετά από δική μας επιμονή, η Επιτροπή επισκέφθηκε
το Κέντρο για εξέταση των παραπόνων της Επιτρόπου Διοικήσεως και της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
6. Ενημέρωση για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-2017:
Μέσα από τη συζήτηση του θέματος αναδείχθηκε η παντελής αδιαφορία για
εφαρμογή του Σχεδίου, αλλά και οι διαμαρτυρίες της Επιτρόπου Ισότητας των
Φύλων.
7. Η λειτουργία του κρατικού καταφυγίου για κακοποιημένες γυναίκες και
τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται: Μέσα από την συζήτηση διαφάνηκε
ότι το καταφύγιο λειτουργεί χωρίς κανονισμούς, σε μη μόνιμη βάση και χωρίς
κατάλληλα εξιδεικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Η όλη κατάσταση στο καταφύγιο
έχει σαν αποτέλεσμα θύματα εμπορίας να επιλέγουν να επαναπατριστούν, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκές μαρτυρικό υλικό στις δίκες και οι θύτες να
μην μπορούν να καταδικαστούν.
8. Οι διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των οροθετικών ατόμων από τους
εργοδότες τους - Καταγγελίες για απολύσεις και η ανάγκη
επαναδραστηριοποίησης της Εθνικής Επιτροπής για το AIDS: Αναδείξαμε ως
ΑΚΕΛ την απόφαση της Κυβέρνησης για κατάργηση του Ταμείου για στήριξη των
οροθετικών ατόμων και την ανάγκη για αξιολόγηση και εκσυγχρονισμό της Εθνικής
Στρατηγικής για το AIDS που έληξε το 2015.
9. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψυχικά ασθενείς και η ανάγκη
αντιμετώπισής τους από την πολιτεία: Μετά από δική μας πρωτοβουλία, η
Επιτροπή επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ψυχιατρείου Αθαλάσσας, όπου
εκτιμήθηκε επί τόπου η κακή κατάσταση που επικρατούσε στο ίδρυμα και
αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά η ανάγκη για ανέγερση νέων υποδομών,
δέσμευση η οποία είχε δοθεί από την Κυβέρνηση.

8

10. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τα προβλήματα που
προκύπτουν από την εφαρμογή του περί Διενέργειας Εράνων
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2016: Μετά από δικές μας παρεμβάσεις, το θέμα
της Διενέργειας Εράνων επανήλθε στην Επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση. Σε μια
προσπάθεια να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Κύπρου κατάθεσε εσωτερικές οδηγίες για αντιμετώπιση του θέματος. Ως ΑΚΕΛ
κρίναμε ότι αυτό δεν επαρκούσε και γι’ αυτό έχουμε καταθέσει εκ νέου πρόταση
νόμου.
11. Ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος καθώς επίσης
και των εργασιών του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία:
Ένεκα των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν στις φυλακές και της
ευρύτερης ανησυχίας που αυτά προκαλούν (π.χ. απόπειρες αυτοκτονίας,
διακίνηση ναρκωτικών και κινητών τηλεφώνων, κ.ο.κ.), συζητήθηκε το θέμα κατ’
επανάληψη στην Επιτροπή και μεταξύ άλλων διευθετήθηκαν επισκέψεις στις
Φυλακές. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα επανειλημμένα απαίτησε να κατατεθεί
στη Βουλή η μελέτη που έγινε από επιστημονική επιτροπή για τις αλλαγές στον
Περί Φυλακών νόμο, χωρίς -ωστόσο- καμία θετική ανταπόκριση από την
εκτελεστική εξουσία. Για το εν λόγω θέμα έχουμε αποστείλει αλλεπάλληλες
επιστολές μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τον
Υπουργού Δικαιοσύνης, οι οποίες και πάλι δεν απαντήθηκαν.
12. Μονογονεϊκές οικογένειες: Αναδείξαμε επανειλημμένα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες στη συντριπτική τους
πλειοψηφία είναι οικογένειες με μόνο γονέα τη μητέρα. Από τις συζητήσεις με
εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς διαφάνηκε η έλλειψη σε υποδομές και
στήριξη εκ μέρους του κράτους. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκε και ασκήσαμε κριτική
για την έλλειψη ουσιαστικής νομικής αρωγής, οικονομικής και ψυχοκοινωνικής
στήριξης. Οι συζητήσεις για το θέμα, βέβαια, δεν έχουν ολοκληρωθεί.
13. Απαγωγές παιδιών γονέων νυμφευμένων με υπηκόους τρίτων χωρών και
οι τρόποι αντιμετώπισής τους: Το θέμα απασχόλησε την Επιτροπή μετά από
πρωτοβουλία της Ομάδας του ΑΚΕΛ από το 2014. Από την πρώτη στιγμή ήταν
ξεκάθαρο ότι οι ίδιες οι υπηρεσίες του κράτους είχαν οριοθετήσει την ευθύνη που
έχει η κάθε μια στις περιπτώσεις απαγωγών, εντούτοις είχε δημιουργηθεί ένα
πλέγμα γραφειοκρατίας, το οποίο είναι αναποτελεσματικό, ιδιαίτερα τις πρώτες
ώρες μετά από μια απαγωγή. Απαιτήσαμε από τις υπηρεσίες καλύτερο
συντονισμό και την θεσμοθέτηση ενός πρωτοκόλλου, το οποίο θα καθοδηγούσε
τις υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή της καταγγελίας. Δυστυχώς, οι εκκλήσεις
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τόσο της Βουλής όσο και της κοινωνίας, δεν εισακούστηκαν από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης. Σημειώνεται δε, ότι το προσχέδιο του πρωτοκόλλου διαχείρισης
περιπτώσεων απαγωγής αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για
διαβούλευση μόλις δύο μήνες μετά το πρόσφατο περιστατικό απαγωγής του
μικρού κοριτσιού που απασχόλησε την επικαιρότητα.
14. Ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την
εφαρμογή και προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης για ποινικοποίηση της
αγοράς υπηρεσιών που προκύπτουν από την εμπορία και εκμετάλλευση
προσώπων: Η Επίτροπος Διοικήσεως είχε προχωρήσει σε δημόσιο διάλογο
αναφορικά με την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. Η ΠΟΓΟ είχε
καταθέσει μια σειρά άμεσων μέτρων και εισηγήσεων που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό για την ποινικοποίηση της αγοράς
σεξουαλικών υπηρεσιών. Το εν λόγω θέμα έχει εγγραφεί από τη δική μας
Κοινοβουλευτική Ομάδα, με στόχο την κατάλληλη προεργασία για την ετοιμασία
σχετικής πρότασης νόμου.
15. Στην Επιτροπή εκκρεμούν ουσιαστικά θέματα για συζήτηση, τα οποία έχει
εισηγηθεί η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα. Μεταξύ αυτών: (α) Η ανάγκη λήψης
μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων (β) Η ανάγκη προαγωγής και
προστασίας των δικαιωμάτων του ασθενούς και η εφαρμογή των προνοιών του
περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου
(γ) Η ανάγκη συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και
η προώθηση συγκεκριμένων δράσεων από την κυπριακή πολιτεία (δ) Η εφαρμογή
της νομοθεσίας που αφορά την ρητορική μίσους απέναντι στα ΛΟΑΤΙ άτομα.
16. Οι βουλευτές μέλη μας στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις: (1) στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών
Ασύλου στην Κοφίνου (2) στις εγκαταστάσεις του Hope For Children και
συνάντηση με τον Διευθυντή του προγράμματος (3) διάφορα κέντρα ημερήσιας
φροντίδας για συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
1. Προστασία του Δημόσιου Χαρακτήρα Οργανισμών: η ανάγκη προστασίας των
οργανισμών που υπήρξαν διαχρονικά αρωγοί του αγροτικού και γεωργικού
κόσμου της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης,
Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου,
αποτελεί ύψιστης σημασίας ζήτημα για το ΑΚΕΛ, στα πλαίσια δράσης στήριξης
του πρωτογενούς τομέα παραγωγής του τόπου. Αυτοί οι Οργανισμοί διαχρονικά
έχουν καταλυτική παρουσία και ρόλο στη στήριξη και βελτίωση των συνθηκών για
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τον αγροτικό κόσμο. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, δράσεις και προτάσεις
στηρίζουμε τη συνέχιση του δημόσιου χαρακτήρα και την ανάγκη εκσυγχρονισμού
τους, ενάντια στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που προωθεί η Κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. Με δική μας πρωτοβουλία, σε αριθμό συνεδριάσεων της
Επιτροπής κλήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από την εκτελεστική εξουσία και
φορείς του αγροτικού κόσμου, στις οποίες διαφάνηκε η ανάγκη στήριξης και
εκσυγχρονισμού, ενώ διαφάνηκε ότι οι ενέργειες ξεπουλήματος, ιδιωτικοποίησης
ή κλεισίματος τους από την Κυβέρνηση δεν στηρίζεται σε καμία μελέτη που να
δικαιολογεί την εμμονή σ’ αυτή την πολιτική.
2. Νομοθετικές Ρυθμίσεις για Ενδυνάμωση της Θέσης Αγροτών και
Καταναλωτών: Προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη στην αλυσίδα εφοδιασμού
γεωργικών προϊόντων. Αποδεικνύεται και αποτελεί κοινή θέση ότι η αδύναμη
διαπραγματευτική θέση των αγροτών οδηγεί σε μη αμειπτικές τιμές για τους
παραγωγούς, εκμετάλλευση τους από τους μεσάζοντες και τελικά υψηλές τιμές για
τους καταναλωτές. Ως ΑΚΕΛ αναδείξαμε το σημερινό κενό και αναγκαιότητα,
προτείνοντας μεταξύ άλλων την δημιουργία μητρώου εμπόρων, την υποχρεωτική
συμβολαιακή γεωργία, την ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των Λαϊκών
Αγορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος καθορισμού των τιμών με τη
δημιουργία δημοπρατηρίου τιμών στα πρότυπα που λειτουργεί σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Ως ΑΚΕΛ δώσαμε συνέχεια και προωθήσαμε τα αιτήματα και
προτάσεις.
3. Ορθότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου: Προκύπτει ακόμα πιο
επιτακτικά η δράση μας, δεδομένης και της κλιματικής αλλαγής. Ως ξεχωριστό
θέμα συζητήθηκε και η ανάγκη για λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο.
Και για τα δύο θέματα προκλήθηκε συζήτηση με πρωτοβουλία της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ. Ως Κόμμα επισημαίνουμε την ανάγκη
εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού στη διαχείριση των
υδάτων, με επίκεντρο βέβαια την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του
περιβάλλοντος, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών αναγκών, καθώς και αυτών
για τις επόμενες γενιές. Όσον αφορά στην υποχρέωση επιβολής τέλους
περιβάλλοντος, ως ΑΚΕΛ υπογραμμίζουμε την ανάγκη η ρύθμιση αυτή να
εφαρμοστεί βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και αντισταθμιστικών μέτρων
για τις πιο ευάλωτες ομάδες πολιτών.
4. Αποζημιώσεις Αγροτών: Οι μεγάλες ζημιές που υπέστησαν οι αγρότες από την
ανομβρία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και
οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην καταβολή των αποζημιώσεων,
αναδείχθηκαν με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ και η παρέμβαση της Κοινοβουλευτικής
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Επιτροπής ήταν καταλυτική ώστε, έστω και καθυστερημένα να καταβληθούν οι
αποζημιώσεις από την Κυβέρνηση.
5. Αποξένωση Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Συνεργατισμού: Μετά την
απόφαση της Κυβέρνησης εγγράφηκε ως θέμα για ενημέρωση και συζήτηση μετά
από εισήγηση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Προβλημάτισε ιδιαίτερα η
αδιαφάνεια μέσα από την οποία κινήθηκε η Κυβέρνηση για το θέμα, εφόσον δεν
υπήρξε εκ των προτέρων εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη ενημέρωση.
Ξεκάθαρη θέση μας υπέρ της προστασίας και διατήρησης του συνεργατικού
χαρακτήρα αυτών των οργανισμών, που στήριξαν στους πιο δύσκολους καιρούς
τον αγροτικό κόσμο και την οικονομία του τόπου κατά προέκταση.
6. Αρδευτικά Τμήματα: Τα συσσωρευμένα χρέη και τα προβλήματα βιωσιμότητας
των αρδευτικών τμημάτων, απασχόλησαν την Επιτροπή με πρωτοβουλία του
ΑΚΕΛ. Προβάλαμε την αδήριτη ανάγκη για κινήσεις εκσυγχρονισμού και
βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας τους από την Κυβέρνηση, διότι βιώσιμα
αρδευτικά τμήματα θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στις προσπάθειες
στήριξης της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών.
7. Μητρώο Αγροτών: Εκφράσαμε τις διαφωνίες μας κατά τη συζήτηση του
νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, αφού σε αυτό τελικά εντάχθηκαν φορείς, οργανισμοί
και πρόσωπα που δεν ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με την γεωργία. Στην
πορεία υλοποίησης και εφαρμογής, πολλές φορές αναδείξαμε τα προβλήματα και
αδυναμίες του συγκεκριμένου μοντέλου, προτείνοντας ουσιαστικές λύσεις.
Υπενθυμίζουμε δε, ότι κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας ως ΑΚΕΛ είχαμε καταθέσει
τη δική μας ξεχωριστή πρόταση νόμου, η οποία προέβλεπε ότι στο Μητρώο
Αγροτών θα συγκαταλέγονταν μόνο αγρότες και γεωργοί που ασχολούνταν σε
επαγγελματικό επίπεδο με τον τομέα.
8. Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή απασχόλησαν κατόπιν δικών μας εισηγήσεων
ευρύτερα προβλήματα και αιτήματα του αγροτικού κόσμου, όπως η παραχώρηση
αφορολόγητου πετρελαίου κίνησης, αλλά και ειδικότερα προβλήματα κλάδων
όπως οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι βιοκαλλιεργητές, οι μελισσοκόμοι, ο κλάδος της
ανθοκομίας κ.α.
Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
1. Θέματα Ανάπτυξης Τουρισμού: Εκτιμούμε τα θετικά αποτελέσματα δράσεων
των οργανωμένων φορέων και κυρίως του ΚΟΤ για την προαγωγή του τουριστικού
προϊόντος της Κύπρου, αλλά και για την αύξηση στις κρατήσεις και στα έσοδα,
τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι θετικές επιδόσεις να
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προκαλέσουν εφησυχασμό. Αντίθετα, πρέπει να μας ωθήσουν στην υλοποίηση
του στόχου που είναι η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και η επίλυση
σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας. Θέση μας είναι ότι ο ΚΟΤ
πρέπει να αναδιοργανωθεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και τα
προβλήματα του και όχι να καταργηθεί, όπως είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης, η
οποία κατατέθηκε μέσω του νομοσχεδίου δημιουργίας Υφυπουργείου Τουρισμού.
Μεταξύ άλλων, αναδείξαμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την τέλεση
πολιτικών γάμων τουριστών που φτάνουν στην Κύπρο για τον σκοπό αυτό.
Ζητήσαμε από την Ένωση Δήμων και το αρμόδιο Υπουργείο να προωθήσουν
τρόπους για επίλυση των προβλημάτων από τη μη ικανοποίηση των αυξημένων
αιτημάτων τέλεσης πολιτικών γάμων, για να μην υπάρξουν άλλες ακυρώσεις στις
αφίξεις τουριστών. Παράλληλα, στις συζητήσεις για τα ζητήματα του τουρισμού,
καταθέσαμε εισηγήσεις για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, την ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την προσέλκυση τουριστών και από άλλες
αγορές και όχι μόνο από τη Βρετανία και τη Ρωσία, την επέκταση της εφαρμογής
του πολύ πετυχημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής προέγκρισης βίζας που
εφάρμοσε η προηγούμενη Κυβέρνηση, τον περιορισμό του συστήματος all
inclusive, την πάταξη της αισχροκέρδειας και της παρανομίας και βεβαίως την
μείωση των πολύ ψηλών τελών στα αεροδρόμια μας.
2. Βιομηχανία και προβλήματα βιομηχανικών περιοχών: Μέσα από τις
οργανωμένες επισκέψεις μας σε βιομηχανικές περιοχές, αναδείχθηκαν τα
προβλήματα που υπάρχουν γι’ αυτό και ασχοληθήκαμε επισταμένα με το θέμα.
Κατά κύριο λόγο υπάρχουν προβλήματα που διαιωνίζονται στις βιομηχανικές
περιοχές, αφού οι αρμόδιοι φορείς δεν έδωσαν την δέουσα σημασία, κυρίως σε
θέματα ασφάλειας. Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε την έλλειψη αντιπυρικών ζωνών
και υδροστομίων. Μετά από έντονες πιέσεις και συζητήσεις στην Επιτροπή, η
Πυροσβεστική Υπηρεσία επιθεώρησε τους χώρους και προχώρησε στις πλείστες
περιοχές στην τοποθέτηση υδροστομίων και στον καθαρισμό των αντιπυρικών
λωρίδων. Το θέμα συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε για περαιτέρω ενέργειες.
Υποβάλαμε, επίσης, εισηγήσεις για τα πολύ σοβαρά προβλήματα της μη
είσπραξης των ενοικίων από το κράτος, της υπενοικίασης με πολύ ψηλότερο
ενοίκιο σε κρατικές υπηρεσίες, της μη αξιοποίησης όλων των βιομηχανικών
τεμαχίων, της μεταβίβασης της σύμβασης σε νέους μετόχους των εταιρειών στις
οποίες έχουν εκμισθωθεί τα τεμάχια με την είσπραξη τεράστιων ποσών κ.α.
3. Υγραεριοκίνηση: Μετά από καθυστέρηση πέραν των τεσσάρων ετών,
ολοκληρώνεται η υλοποίηση της πολίτικης απόφασης της προηγούμενης
κυβέρνησης για την εισαγωγή του υγραερίου στην αυτοκίνηση. Αφού η κυβέρνηση
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καθυστέρησε ένα χρόνο να ξεκινήσει τον σχεδιασμό που είχε παραλάβει, αφού
έχουν περάσει πάνω από 2.5 χρόνια από τότε που η Βουλή έχει ψηφίσει όλες τις
νομοθεσίες που απαιτούντο και αφού ως κράτος έχουμε ήδη χάσει σχεδόν τρία
χρόνια από την εξαίρεση που ενέκρινε για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την περίοδο 2014-2022 αναφορικά με το φόρο κατανάλωσης στο υγραέριο κίνησης
(μόνο 7 σεντ/λίτρο ενώ στη βενζίνη και το πετρέλαιο είναι 49 σεντ/λίτρο), επιτέλους
τα πρώτα 2 πρατήρια που προμηθεύουν υγραέριο κίνησης έχουν ξεκινήσει τη
λειτουργία τους.
Ως ΑΚΕΛ είχαμε επανειλημμένα καταγγείλει στο παρελθόν την αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στην εισαγωγή της υγραεριοκίνησης, ελπίζοντας ότι αυτή οφείλεται
μόνο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και όχι σε σκοπιμότητες που έχουν να
κάνουν με συμφέροντα, τα οποία κρύβονται πίσω από αυτή. Σήμερα, θέλουμε να
δηλώσουμε ευθαρσώς ότι η εισαγωγή της υγραεριοκίνησης, οφείλεται σε πολύ
μεγάλο βαθμό στην επίμονη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και στην
έντονη πίεση που άσκησε στην Εκτελεστική Εξουσία.
Πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός ότι η τιμή πώλησης του υγραερίου κίνησης ανά
λίτρο είναι περίπου 0.78 σεντ/ευρώ, τιμή η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ ψηλή και
περίπου 40% πιο ακριβή από τη μέση τιμή πώλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία σήμερα ανέρχεται περίπου στα 0.55 σεντ.
Ως ΑΚΕΛ καλέσαμε την Κυβέρνηση και τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
προχωρήσουν με ταχύτητα στην εξέταση και των υπόλοιπων αιτήσεων
δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών προμήθειας υγραερίου κίνησης σε
υφιστάμενα πρατήρια ή ανέγερσης νέων πρατηρίων.
4. Τιμές Καυσίμων: Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα θέματα, το οποίο όμως
δεν μπορεί να επιλυθεί στα πλαίσια αρμοδιοτήτων της Βουλής ή μόνο από
πρωτοβουλίες Κοινοβουλευτικών Κομμάτων. Ως Κόμμα έχουμε καταθέσει
συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η Κυβέρνηση αντί να δώσει απαντήσεις και λύσεις, επαναλαμβάνει ότι κανένα
σοβαρό πρόβλημα δεν υπάρχει και ότι οι τιμές είναι φυσιολογικές.
Δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη, έστω για μελέτη, αν θα πρέπει ο Υπουργός να
εκδώσει διάταγμα καθορισμού ανώτερης λιανικής τιμής πώλησης καυσίμων
(πλαφόν). Το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται να σταματήσει την απαράδεκτη
πολιτική επιβολής ΦΠΑ και επί του Φόρου Κατανάλωσης, ενώ δεν μελετά τη
δυνατότητα μείωσης του υψηλού φόρου κατανάλωσης. Κυρίως, όμως, το
Υπουργείο Ενέργειας δεν επιθυμεί να εφαρμόσει τις εισηγήσεις της δικής του
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μελέτης, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες ανταγωνισμού με την είσοδο στη λιανική
αγορά νέων ανεξάρτητων πρατηρίων ή πρατηρίων χαμηλού κόστους.
Για το ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρο ότι ότι κάποιοι συνεχίζουν να αισχροκερδούν σε βάρος
των πολιτών μέσα σε τόσο δύσκολες οικονομικά συνθήκες. Και αυτό συμβαίνει με
την ανοχή της Κυβέρνησης η οποία απέδειξε ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να
προστατέψει τους πολίτες, δεν έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με κατεστημένα και
συμφέροντα για να σταματήσει την κοροϊδία και την αισχροκέρδεια. Και όλα αυτά
συμβαίνουν, ενώ ακόμα αναμένουμε την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας
της ΕΠΑ για τον τομέα αγοράς, η οποία συνεχίζεται για σχεδόν τρία χρόνια.
5. Καθυστέρηση Υλοποίησης του Σχεδιασμού για τη Λειτουργία της Ελεύθερης
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ως ΑΚΕΛ τονίσαμε
επανειλημμένα στην Επιτροπή ότι η είσοδος μας στην ελεύθερη, ανταγωνιστική
αγορά ηλεκτρισμού θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επωφεληθούν
πραγματικά οι καταναλωτές και ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μετά το άνοιγμα
της αγοράς θα μειωθεί προς όφελος των πολιτών.
Καταθέσαμε τις ανησυχίες μας αναφορικά με τη χρονική περίοδο ισχύος της
μεταβατικής ρύθμισης, η οποία θα υλοποιηθεί μετά τη ψήφιση της πρόταση νόμου
που κατάθεσε η Επιτροπή Εμπορίου, με την οποία η ΡΑΕΚ θα δύναται να εκδώσει
ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση μέχρι την αναθεώρηση και
τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, κυρίως σε περίπτωση που ο
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα της ΡΑΕΚ,
το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019.
Ζητήσαμε, επίσης, από το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας να λάβει πολύ σοβαρά
υπόψη τις απόψεις της Διοίκησης αλλά και των Συντεχνιών των Εργαζομένων της
ΑΗΚ για το πολύ σοβαρό θέμα της Ελεύθερης Ανταγωνιστικής Αγοράς
Ηλεκτρισμού και κυρίως για το Νομοσχεδίου για το Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς.
6. Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ - Καθορισμός Πράσινου Τέλους: Το σοβαρό πρόβλημα
βιωσιμότητας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, το οποίο έχει οδηγήσει στην εξάντληση
των αποθεματικών, οφείλεται αποκλειστικά στην τεράστια καθυστέρηση από
μέρους του Υπουργείου Ενεργείας να καταθέσει τις προτάσεις του. Ενώ τον Ιούνιο
του 2015 το Υπουργείο Ενεργείας υποσχόταν ενώπιον των μελών της Επιτροπής
ότι το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους θα έφερνε στη Βουλή την πρόταση του για
οριστική λύση στο πρόβλημα της βιωσιμότητας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, αυτό
έγινε στα τέλη Ιουνίου 2016, τέσσερις μήνες μετά την εξάντληση των αποθεμάτων
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του Ταμείου. Σε συνεχείς συνεδρίες της Επιτροπής, καταθέσαμε συγκεκριμένες
προτάσεις με σκοπό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου, χωρίς να
στραγγαλίζονται οικονομικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κάποιες από τις
εισηγήσεις μας έγιναν αποδεκτές, όπως η επέκταση του σχεδιασμού μέχρι τα τέλη
του 2019 και η αύξηση των ποσών που θα εισρεύσουν στο Ταμείο από τη
δημοπράτηση των ρύπων, τα οποία θα κατατίθενται ετησίως με τη μορφή της
κρατικής χορηγίας. Θεωρούμε θετική εξέλιξη την εξαίρεση των ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού από την επιβολή προσθετού τέλους, η οποία έχει μειωθεί αισθητά
σε σχέση με την αρχική πρόταση του Υπουργείου (από 0,5 σεντ ανά κιλοβατώρα
σε 1 σεντ για τα επόμενα 3 χρόνια αντί 1,65 που είχε προταθεί).
7. Η διάκριση που δημιουργήθηκε από τη μη συμπερίληψη όλων των πελατών
της ΑΗΚ που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση σε ειδική διατίμηση: Μετά
από απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, από την 1η Δεκεμβρίου 2016 δύο νέες
κατηγορίες πελατών της ΑΗΚ εντάχθηκαν στην ειδική διατίμηση 08 και
συγκεκριμένα οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα
διακίνησης και τα άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση και είναι
εγγεγραμμένα μέλη στο Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης.
Ως ΑΚΕΛ θεωρήσαμε ότι αποτελεί διάκριση το γεγονός ότι δεν είναι δικαιούχοι
αυτής της διατίμησης όλα τα άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση και
δεν είναι μέλη του Παγκυπρίου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης και είτε είναι
μέλη του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας είτε για τον
οποιοδήποτε λόγο (για παράδειγμα γιατί δεν θέλουν να γνωστοποιούν τη πάθηση
τους) δεν είναι εγγεγραμμένα σε κάποιο Σύνδεσμο.
Γι’ αυτό και αποφασίσαμε ως Κόμμα να εγγράψουμε το θέμα αυτό για
αυτεπάγγελτη συζήτηση στην Επιτροπή Ενέργειας, έτσι ώστε το αρμόδιο
Υπουργείο Ενέργειας να δώσει εξηγήσεις. Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή στις
31/1/17, ακούσαμε με ικανοποίηση τόσο το Υπουργείο Ενέργειας όσο και τη ΡΑΕΚ
να αναγνωρίζουν το ότι θα πρέπει όλοι οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση να
ενταχθούν στην ειδική διατίμηση 08.
Στις 7/3/17, το Υπουργείο Ενέργειας ανέφερε σε νέα συνεδρία της Επιτροπής ότι
επεξεργάζεται τρόπους δημιουργίας και επικαιροποίησης του ηλεκτρονικού
αρχείου εντός της περιόδου των 2 μηνών που απαιτείται για τη διαβούλευση με τη
ΡΑΕΚ και την έκδοση του αναθεωρημένου διατάγματος, έτσι ώστε να επιλυθεί
οριστικά το πρόβλημα με την ένταξη στην ειδική διατίμηση 08 της ΑΗΚ όλων των
ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση. Ακούσαμε, επίσης, ότι το Υπουργείο συμφωνεί
με την ένταξη στην ειδική διατίμηση και των αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών με
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περιτονιακή κάθαρση κατ’ οίκον, οι οποίοι επίσης δεν έχουν συμπεριληφθεί στο
διάταγμα του Υπουργού.
Με μεγάλη μας απογοήτευση πληροφορηθήκαμε πολύ πρόσφατα από ασθενείς,
ότι εφτά μήνες μετά τη τελευταία συνεδρία της Επιτροπής, το πρόβλημα δεν έχει
επιλυθεί και η αδικία συνεχίζεται. Για αυτό και ζητήσαμε να επανέλθει το θέμα στην
Επιτροπή για να δώσει εξηγήσεις το αρμόδιο Υπουργείο.
8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων:
Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, αφού υπάρχει αταξία σχετικά με το ποιοι
οργανισμοί δικαιούνται να εισπράττουν πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, από
ποιους και τι ποσά. Παρόλο που τα εναρμονιστικά νομοσχέδια που κατέθεσε
Κυβέρνηση κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, έχουμε την άποψη ότι
αδυνατούν να επιλύσουν σοβαρά προβλήματα, όπως τον τρόπο καθορισμού του
ύψους των τελών γι’ αυτό και υποβάλαμε συγκεκριμένες εισηγήσεις. Καλέσαμε
επίσης το Υπουργείο Εμπορίου να καταθέσει άμεσα στη Βουλή Κανονισμούς,
μέσω των οποίων θα ρυθμίζεται αυτό το θέμα, όπως και άλλα για τα οποία
υπάρχουν κενά στη νομοθεσία.
Επιτροπή Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1. Ο περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμος: Το ΑΚΕΛ κατέθεσε την πρόταση
νόμου, με σκοπό την επέκταση της απαγορευτικής περιόδου για εργοδότη, κατά
την οποία δύναται να επιδώσει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης σε
εργοδοτούμενο. Με την πρόταση παρέχεται αυξημένη προστασία σε
εργαζόμενους, οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω ανικανότητας,
κυρίως για σοβαρούς λόγους υγείας. Η απαγορευτική περίοδος παρατείνεται για
χρονικό διάστημα που ισούται με το ¼ της συνολικής περιόδου απουσίας (για
απουσία μέχρι 12 μήνες). Η ανάγκη κατάθεσης της πρότασης για νομοθετική
ρύθμιση προέκυψε μετά την απόλυση καρκινοπαθούς από εργοδότη, ενώ
βρισκόταν σε διαδικασία θεραπείας. Ψηφίστηκε ομόφωνα σε νόμο στις 14/7/2016.
2. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νόμος: Το ΑΚΕΛ κατέθεσε την
Πρόταση Νόμου με σκοπό από τη μια να μην υπολογίζεται στο εισόδημα των
αιτητών/ληπτών ΕΕΕ η δέκατη τρίτη σύνταξη, καθώς και να διαγραφεί η διάταξη
που προνοεί χρηματική επιβάρυνση ύψους €100 σε περίπτωση παράλειψης
γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων που αφορούν τον αιτητή ή οποιωνδήποτε
άλλων στοιχείων υποβλήθηκαν από αυτόν στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Η Πρόταση ψηφίστηκε τροποποιημένη κατά
τρόπο που αυτή να αφορά μόνο τους χαμηλοσυνταξιούχους και σε περίπτωση
παραχώρησης χριστουγεννιάτικου δώρου προς τους χαμηλοσυνταξιούχους
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λήπτες ΕΕΕ, τα δύο αυτά ποσά (13η σύνταξη και χριστουγεννιάτικο δώρο) να
συνυπολογίζονται. Ψηφίστηκε ομόφωνα στις 31/3/2017.
3. Ο περί Επιδόματος Τέκνου Νόμος: Η Πρόταση Νόμου του ΑΚΕΛ έχει σκοπό:
(α) την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος ώστε να
αρθεί η αδικία που παρουσιάζεται στις περιπτώσεις κοινών καταθετικών
λογαριασμών ή γραμματίων, όπου το ποσό από τόκους υπολογίζεται ολόκληρο
ως έσοδο για όλους τους ιδιοκτήτες του κοινού λογαριασμού, κάτι που στην
πραγματικότητα δεν ισχύει, (β) Ο μη υπολογισμός στο οικογενειακό εισόδημα του
ποσού που παρακρατείται ως καταβλητέα έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της
αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας - ποσό το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να
αποτελεί πραγματικό έσοδο για κανένα νοικοκυριό και (γ) Η αύξηση κατά €3,000
για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο, του οικογενειακού εισοδήματος των
€59,000 που προβλέπεται μέσα από την υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε να αρθεί η
αδικία που υπάρχει σε βάρος των οικογενειών με τρία τέκνα και άνω. Δυστυχώς
το Υπουργείο Εργασίας απορρίπτει τις δύο πρώτες εισηγήσεις. H τρίτη
υιοθετήθηκε μέσα από το κυβερνητικό νομοσχέδιο και ψηφίστηκε ομόφωνα σε
νόμο με την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος κατά €5,000 για κάθε επιπλέον
τέκνο πέραν των δύο.
4. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νόμος: Σκοπός της Πρότασης
Νόμου που αρχικά κατατέθηκε από την Κ.Ο. του ΑΚΕΛ και στη συνέχεια
υιοθετήθηκε από τα μέλη της Κ.Ε. Εργασίας, είναι να παρέχεται η δυνατότητα
υποβολής αίτησης για παροχή ΕΕΕ σε πρόσωπα που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι,
αλλά δεν υπέβαλαν έγκαιρα την αίτηση για παροχή ΕΕΕ. Η πρόταση νόμου
συζητήθηκε στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας, η οποία διαφωνεί. Το θέμα
παραμένει σε εκκρεμότητα.
5. Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος: Η ανάγκη κατάθεσης της Πρότασης
Νόμου από μέρους του ΑΚΕΛ (η οποία στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τα μέλη της
Κ.Ε. Εργασίας) προέκυψε μετά την κατάθεση νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση
για κατάργηση του Λαχείου Προνοίας, κατά προέκταση και του Ταμείου Λαχείου
Προνοίας. Σκοπός της Πρότασης είναι το Ταμείο Ειδικών Αναγκών να συνεχίσει
να υφίσταται και να ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με ανάλογο ποσό,
ώστε να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες των ΑμεΑ. Η πρόταση θα παραπεμφθεί
για ψήφιση εντός Οκτωβρίου.
6. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας & Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμοι: Σκοπός των προτάσεων του ΑΚΕΛ είναι να καταστούν δικαιούχοι σε άδεια
και επίδομα μητρότητας οι γυναίκες που έχουν αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης
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μητρότητας, καθώς και οι γυναίκες που έχουν κυοφορήσει και γεννήσει παιδί για
λογαριασμό ζευγαριού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που προνοεί για την
εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η πρόταση νόμου της
Κ.Ο. ΑΚΕΛ ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης και ψηφίστηκε σε
νόμο.
Ως ΑΚΕΛ αναλάβαμε πρωτοβουλία για συζήτηση αυτεπάγγελτων θεμάτων στην
Επιτροπή με σκοπό την επίλυση τους σε συνεννόηση με αρμόδιους φορείς, εφόσον οι
αρμοδιότητες της Βουλής ήταν περιορισμένες για να νομοθετήσει αυτεπάγγελτα.
Συγκεκριμένα:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1. «Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα αποτελέσματα της Αναλογιστικής Μελέτης για τη
βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις προοπτικές του και την
ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές».
2. «Η δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
η ανάγκη ετοιμασίας κανονισμών για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής».
3. «Η επιδότηση της απασχόλησης των εποχικών ωρομίσθιων εργατών αντί της
απόλυσης», συζήτηση μέσα από την οποία πετύχαμε την επέκταση της
εργοδότησης του εποχικού ΩΚΠ από έξι σε οκτώ μήνες. Το αρχικό μας αίτημα
ήταν για έντεκα μήνες, στα πλαίσια όμως των διαβουλεύσεων για να υλοποιηθεί η
δέσμευση έγινε αποδεκτή η διεύρυνση σε οκτώ μήνες. Η προσπάθειας για το
11μηνο συνεχίζεται. Αναμένεται η τελική τοποθέτηση της κυβέρνησης σε συνεδρία
της Κ.Ε. Εργασίας που θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου.
4. «Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή του ανεργιακού επιδόματος
και άλλων επιδομάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα προβλήματα
που δημιουργούνται στους δικαιούχους και η ανάγκη λήψης μέτρων για
αντιμετώπισή τους».
5. «Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για την
παροχή επιδόματος φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ο
τρόπος υπολογισμού του εν λόγω επιδόματος και τα προβλήματα που
παρουσιάζονται σε δικαιούχους και φροντιστές λόγω του τρόπου καταβολής του».
Μετά την συζήτηση και έντονες πιέσεις το Υπουργείο εξήγγειλε νέα ειδικά σχέδια
τόσο για τα ΑμεΑ τόσο και για τα ηλικιωμένα άτομα.
6. «Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της
σύνταξης γήρατος για ορισμένες ομάδες συνταξιούχων». (Από κοινού Α. Φακοντής
και Γ. Περδίκης). Ένεκα της δημόσιας συζήτησης που προκλήθηκε με την ανάδειξη
του θέματος, η Υπουργός ενημέρωσε ότι μελετά ειδικό σχέδιο για τα άτομα που
έχουν υπηρετήσει τρία χρόνια στην Ε.Φ. το 1974 για κάλυψη του 12% που θα
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αποκοπεί από τη σύνταξη γήρατος σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης στο
63ο έτος. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε τροποποίηση της νομοθεσίας για
να δικαιούνται ανεργιακό, επίδομα ασθενείας κλπ όσοι εποχιακοί εργαζόμενοι
συμπληρώνουν το 63ο έτος της ηλικίας τους και δεν επιλέγουν να αφυπηρετήσουν
πρόωρα.
7. «Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επίδραση του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου και τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων
που δημιουργούνται». Δυστυχώς η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά τη ρύθμιση του
ωραρίου στο λιανικό εμπόριο ώστε να παραμείνουν κλειστά τις Κυριακές τα
καταστήματα το χειμώνα.
8. «Η μακροχρόνια ανεργία, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη λήψης
μέτρων για αντιμετώπισή της και για στήριξη των μακροχρόνια ανέργων».
9. «Η ανάγκη εκπόνησης σχεδίων/μέτρων στήριξης των ανέργων και
χαμηλόμισθων νέων ζευγαριών».
10. «Η ασφάλεια του προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών και νοσηλευτών μετά
από βίαια επεισόδια σε βάρος τους».
11. «Η εργοδότηση στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα με τη μέθοδο της μίσθωσης
υπηρεσιών και τα προβλήματα που δημιουργούνται».
12. «Η κατάργηση του επαγγελματικού σχεδίου των νεοεισερχόμενων δημοσίων
υπαλλήλων και η δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας για δημιουργία Ταμείου
Προνοίας ως αντιστάθμισμα».
ΑμΕΑ
13. «Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με
την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία».
14. «Τα προβλήματα που δημιουργούνται στα άτομα με αναπηρίες λόγω του ηλικιακού
περιορισμού που τίθεται στο Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής
Αναπηρίας».
15. «Η ανάγκη δημιουργίας ειδικής νομοθεσίας στην οποία να περιλαμβάνονται
πρόνοιες για οικονομική στήριξη των ΑμεΑ, ανεξαρτήτως των κριτηρίων της
νομοθεσίας που αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν».
16. «Ανάγκη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου για τη
Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών Μονάδων για Σκοπούς Αυτοεργοδότησης
Ατόμων με Αναπηρία».
17. «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά,
η ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων
υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης».
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18. «Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Φιλοξενίας
Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων
αντιμετώπισής τους».
19. «Η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία των ατόμων
με ψυχιατρικά προβλήματα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
τους».
20. «Οι στρεβλώσεις στη νομοθεσία περί Επιδόματος Τέκνου και η ανάγκη
αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κριτηρίων με βάση τη σύνθεση της
οικογένειας καθώς και λήψης μέτρων για άμεση στήριξη των οικογενειών αυτών».
21. «Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πορεία υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
22. Με επιστολή των βουλευτών μας υποβάλαμε αίτημα ώστε η ανανέωση της κάρτας
νοσηλείας των ατόμων με αναπηρία τα οποία είναι λήπτες ΕΕΕ, να μην γίνεται
αναγκαστικά κάθε χρόνο, αλλά πιο αραιά. Σε απάντηση στις 06/02/2017 το
Υπουργείο Υγείας μας ανέφερε ότι έλαβε υπόψη την εισήγηση και αποφάσισε
όπως στα άτομα που λαμβάνουν ΕΕΕ ή δημόσιο βοήθημα και εμπίπτουν σε μια
από τις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) τετραπληγικοί και παραπληγικοί
(β) άτομα με νοητική υστέρηση
(γ) άτομα με σοβαρή ψυχική διαταραχή
Να εκδίδεται ταυτότητα νοσηλείας τους για δύο χρόνια, αντί του ενός έτους που
ίσχυε μέχρι σήμερα.
23. Ως Ομάδα του ΑΚΕΛ καταθέσαμε ερώτηση σε σχέση με τα δικαιώματα των
εργαζόμενων που απολύονται και τις ενέργειες της κυβέρνησης για εφαρμογή των
προνοιών της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας. Η κυβέρνηση αναμενόταν να
καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή στις 16/6/2017 για τροποποίηση του περί
Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου. Τον Οκτώβρη θα επανέλθουμε επί του
θέματος ζητώντας εκ νέου την Κυβερνητική πρόθεση.
24. Καταθέσαμε ερώτηση για ενημέρωση για το ακριβές ποσό που εισπράττεται από
τις αποκοπές από 0,8% μέχρι 2% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο
και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για να αξιοποιηθεί για τη συνέχιση της εργοδότησης
των εποχικών ωρομίσθιων εργαζομένων, χωρίς ωστόσο να δοθεί μια ακριβής
εικόνα δυστυχώς από το Υπουργείο.
25. Με επιστολή μας ζητούσαμε να ενημερωθούμε ως προς την πρόθεση της
Κυβέρνησης για ετοιμασία νομοσχεδίων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της
περί Παιδιών Νομοθεσίας.
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26. Με αλλεπάλληλες επιστολές και ερωτήσεις που καταθέτουμε ζητούμε από την
Κυβέρνηση πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
και τους ελέγχους που διενεργεί το Υπουργείο σε αυτές.
27. Με επιστολές μας προς το Υπουργείο Εργασίας ζητήσαμε να έχουμε στοιχεία σε
σχέση με το ΕΕΕ, τον αριθμό των μονογονεϊκών οικογενειών που επωφελούνται
από αυτό, καθώς και την σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση
των αιτήσεων. Μέσω των ερωτήσεων και απαντήσεων που λαμβάνουμε
διαφαίνονται τα κενά και προβλήματα της νομοθεσίας για τα ΕΕΕ, για τα οποία
καταθέσαμε σωρεία εισηγήσεων στην Υπουργό Εργασίας για να προωθήσει σε
συναντήσεις που είχαμε με την ίδια ως ΑΚΕΛ.
Επιτροπή Εσωτερικών
1. Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017: Η Πρόταση
Νόμου του ΑΚΕΛ κατατέθηκε με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας για
επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα και προκαλούνται από τις
ασάφειες, τα λάθη και τις παρερμηνείες του Νόμου του 2010, καθώς και την άρση
της παρανομίας, που παρατηρείται να τελευταία χρόνια με την αδειοδότηση
κτηματομεσιτών. Η προσπάθεια από το ΑΚΕΛ καταβλήθηκε ώστε να αρθούν και
οι αδικίες σε βάρος όσων εργάζονταν πριν το 2010 στον κλάδο και πληρούν τα
κριτήρια βάσει κριτηρίων που καθορίστηκαν με την νομοθεσία του 2010
(εργάζονταν αποδεδειγμένα ως κτηματομεσίτες, κατέβαλαν εισφορές στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τουλάχιστον 3 μήνες και στη συνέχεια συμπλήρωσαν
πέντε χρόνια στον κλάδο). Ψηφίστηκε στις 23/06/2017.
2. Ο περί της Εκλογής των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017: Με σκοπό την τροποποίηση της βασικής
νομοθεσίας, το ΑΚΕΛ κατέθεσε την Πρόταση ώστε να μειωθεί ο προβλεπόμενος
ελάχιστος αριθμός εκλογέων που απαιτείται για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων
στη Δημοκρατία και εξωτερικό. Συγκεκριμένα, από τριάντα εκλογείς σε δεκαπέντε
εκλογείς. Κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση τη πρότασης νόμου, ώστε να είναι δυνατή
η λειτουργία μεγαλύτερου αριθμού εκλογικών κέντρων και κατ’ επέκταση να
διευκολυνθούν στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος εκλογείς που
βρίσκονται στο εξωτερικό. Ψηφίστηκε στις 30/06/2017.
3. Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015:
Σκοπός της Πρότασης Νόμου του ΑΚΕΛ είναι η μείωση του ποσοστού
επιβάρυνσης με 9%, αντί 20% που ισχύει σήμερα, για πολίτες που δεν έχουν
καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεως, εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.
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4. Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα
πρόληψης και αποκατάστασης. Συζητήθηκε από κοινού με τις Επιτροπές
Γεωργίας και Περιβάλλοντος με πρωτοβουλία Βουλευτών του ΑΚΕΛ, μετά την
καταστροφική πυρκαγιά στη Σολιά και στις γύρω κοινότητες. Επιπρόσθετα,
πραγματοποιήθηκε επί τόπου επίσκεψη και έγιναν συναντήσεις με οργανωμένα
σύνολα και εκπροσώπους από τις πληγείσες περιοχές. Το θέμα επανήλθε για
ενημέρωση και συζήτηση τον Μάιο σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και καταστολής
των πυρκαγιών που λήφθηκαν, τον σχεδιασμό του Υπουργείου, καθώς και
προβλημάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν και προτεινόμενες λύσεις.
Διαπιστώθηκε από την συζήτηση ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν πέτυχαν να
καταρτίσουν ένα ενιαίο σχέδιο γενικού συντονισμού και σχεδιασμού για την
κατάσβεση των πυρκαγιών, γι’ αυτό και η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των τελευταίων
χωρών σε θέματα πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών. Έγινε μόνο
προγραμματισμός πενταετίας. Ως ΑΚΕΛ ασκήσαμε έντονη κριτική για ανεπαρκή
στελέχωση, αφού η μετακίνηση των δασοπυροσβεστών δεν αποτελεί λύση, όπως
επίσης και για το κλείσιμο του Δασικού Κολλεγίου στο οποίο προχώρησε η
Κυβέρνηση Αναστασιάδη. Ζητήσαμε να κατατεθεί στη Βουλή ο κεντρικός
σχεδιασμός ανά υπηρεσία/υπουργείο/επικεφαλής, που να αποδίδουν σε ένα
καλύτερο συντονισμό.
5. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την
εφαρμογή της δήλωσης πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης
κατοικίας: Το θέμα ενεγράφη για συζήτηση μετά από σωρεία παραπόνων που
λάβαμε από πολίτες για το νέο διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών της 4ης
Νοεμβρίου 2016. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Επιτροπή, το
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Υπουργός Εσωτερικών προβεί σε νέο
κύκλο διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
6. Η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Διάταγμα
Τερματισμού Χρήσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εμφιάλωσης
πετρελαιοειδών και υγραερίου στο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας: Το θέμα
γράφτηκε από την Ομάδα του ΑΚΕΛ και αναμένεται σύντομα η συζήτησή του.
7. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρμογή του περί Ελέγχου των
Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών
Νόμου, τα προβλήματα και τα κενά που παρατηρούνται στην εν λόγω
νομοθεσία σε σχέση με τις διαδικασίες εγγραφής στα μητρώα και
συμμετοχής στον οικείο Σύλλογο, καθώς και η απουσία άσκησης ελέγχου
στα γραφεία κηδειών: Η Νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των γραφείων
κηδειών ψηφίστηκε το 2013, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί, παρόλο που
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από το 2013 μέχρι το 2016 έγινε αριθμός τροποποιήσεων στον Νόμο. Οι πλείστοι
ιδιοκτήτες γραφείων κηδειών επέρριψαν ευθύνες στο Υπουργείο Εσωτερικών για
την μη εφαρμογή του Νόμου, αλλά και για το γεγονός πως κατά παράβαση της
Νομοθεσίας, προχώρησαν στη σύσταση 4-μελούς, αντί 5-μελούς Συμβουλίου
Εγγραφής (ο Νόμος ξεκάθαρα μιλά για 5 μέλη του Συμβουλίου), ευνοώντας
μάλιστα συγκεκριμένο γραφείων κηδειών, τον ιδιοκτήτη του οποίου έκαναν μέλος.
Αυτός ήταν και ο λόγος που αρκετοί λειτουργοί γραφείων κηδειών δεν αιτήθηκαν
την εγγραφή στο Συμβούλιο, το οποίο δεν αναγνωρίζουν ως νόμιμο. Το θέμα
εγγράφηκε από κοινού με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.
8. Υποχώρηση Υπεδάφους στο χωριό Πισσούρι: Προωθήσαμε το θέμα για
συζήτηση ακόμα μια φορά στην Βουλή, διότι οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που
δημιουργούνται καθημερινά στην κατοικημένη περιοχή συνεχίζουν να υφίστανται
και να καθίστανται πιο επικίνδυνα. Επίσης, έγινε επίσκεψη στην κοινότητα από
αντιπροσωπεία των βουλευτών στη παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του
ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού, ενώ ακολούθησαν και διαβήματα για λήψη
ουσιαστικών μέτρων από την Κυβέρνηση για ριζική αντιμετώπιση του
προβλήματος.
9. Αποζημίωση των ιδιοκτητών γης στην Αμαθούντα: Προωθήσαμε την
συζήτηση του θέματος, ώστε να καταγραφούν και δημοσιοποιηθούν τα χρόνια
αιτήματα των ιδιοκτήτων γης στην περιοχή της Αμαθούντας. Οι ιδιοκτήτες εδώ και
χρόνια αναζητούν την αποκατάσταση και δικαίωση τους, ζητώντας ίση
μεταχείριση. Σημαντική για τον αγώνα των ιδιοκτησιών γης στην Αμαθούντα ήταν
η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επί Προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια το
2009, όπου αναγνωριζόταν το αίτημα και προωθήθηκε συγκεκριμένη θεραπεία για
αποκατάσταση. Δυστυχώς, μια σειρά προβλημάτων και μετά από παρέμβαση του
Γενικού Εισαγγελέα δεν προχώρησε το θέμα. Ως ΑΚΕΛ επιχειρήσαμε κατ΄
επανάληψη να προωθηθεί το θέμα και αγωνιστήκαμε μαζί με όλους τους
επηρεαζόμενους για να υπάρξει οριστική επίλυση του προβλήματος. Επιτέλους,
κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών, το Τμήμα Αρχαιοτήτων δήλωσε
έτοιμο να δώσει λύση στο θέμα, κάνοντας σημαντικές ανακοινώσεις που τείνουν
να επιλύσουν το πρόβλημα. Το θέμα, πλέον βρίσκεται στο Υπουργείο
Οικονομικών και αναμένεται η σχετική μελέτη και έγκριση του συγκεκριμένου
ποσού, το οποίο με βάση εκτιμήσεις του Κτηματολογίου το 2011 ανέρχεται στα
6.4εκ ευρώ. Οι βουλευτές μας διαβεβαίωσαν όλους τους ιδιοκτήτες γης στην
περιοχή Αμαθούντας ότι θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν το θέμα, ώστε να
υπάρχει θετική και οριστική κατάληξη.
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10. Η υιοθέτηση και υλοποίηση ρυθμιστικού Σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο
της περιοχής Απλώστρα Lady’s Mile: Το θέμα προωθήθηκε για συζήτηση στο
πλαίσιο υλοποίησης του ρυθμιστικού Σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο της
περιοχής Απλώστρα Lady’s Mile, αφού προέκυπτε άμεσα η ανάγκη συντήρησης
και βελτίωσης του οδικού δικτύου που οδηγεί στο παραλιακό μέτωπο της
περιοχής Απλώστρα Lady’s Mile. Επίσης, αναγκαία είναι και η κατάθεση
περιβαλλοντικού ειδικού σχεδίου για την περιοχή.
11. Γνωστοποίηση και εφαρμογή της «Γ΄ Φάσης Τροποποίησης κειμένου,
Δήλωσης Πολιτικής, για Οικιστική Πολιτική»: Εγγράψαμε το θέμα για να
συζητήσουμε την εξαγγελία της Κυβέρνησης, την οποία ήδη εφαρμόζει το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως.
12. Αναγκαιότητα εξέτασης της διαδικασίας που αφορά τον χειρισμό και την
αξιολόγηση των αιτήσεων για πολιτογράφηση: Το θέμα εγγράφηκε από την
Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, ώστε να εξεταστεί η διαδικασία που ακολουθείται για
αιτήσεις που υποβάλλονται από άτομα με μακρά παραμονή στη χώρα μας, στα
πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών
διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων. Ζητήσαμε επίσης ενημέρωση για την
ύπαρξη πολύχρονων καθυστερήσεων στην εξέταση των αιτήσεων για απόκτηση
υπηκοοτήτων, με τη διαδικασία της πολιτογράφησης ή της εγγραφής.
13. Παραχώρηση 17 Οικοπέδων σε άπορες οικογένειες – ζευγάρια στο
Πραστειό Αυδήμου: Με επιστολή βουλευτών μας ζητήθηκε όπως προωθηθεί η
έγκριση παραχώρησης των οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στο
Πραστειό Αυδήμου. Η τοπική Αρχή, καθώς και οι κάτοικοι, αναμένουν την έγκριση
τους εδώ και χρόνια, αφού πρόκειται για σημαντική βοήθεια για επιβίωση τους στις
σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
1. Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων
Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων
Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016: Η
πρόταση νόμου που κατατέθηκε από το ΑΚΕΛ (και συνυπογράφθηκε από το
Κίνημα Οικολόγων) και προέβλεπε τη διαγραφή των εξαιρέσεων από την
εφαρμογή των διατάξεων του βασικού νόμου που αφορούσαν σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις ημικρατικών οργανισμών (που προάγουν τον αθλητισμό, τις καλές
τέχνες και συλλογικά συμφέροντα τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης) και
συνεργατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι πιο πάνω «φωτογραφικές»
εξαιρέσεις είχαν εισαχθεί στη βασική νομοθεσία για να συνεχίσουν κάποιοι
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αξιωματούχοι της Δημοκρατίας, υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα, να
παρέχουν υπηρεσίες σε αυτούς τους οργανισμούς και ιδρύματα. Η πρόταση νόμου
ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής τον Απρίλιο του 2016, όμως
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε την πρόταση στο Ανώτατο Δικαστήριο,
επικαλούμενος θέματα αντισυνταγματικότητας. Τελικά το Ανώτατο δικαίωσε το
ΑΚΕΛ, κρίνοντας την πρόταση νόμου ως συνταγματική.
2. (α) Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων
Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών
και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του
2011, και
(β) Οι περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων
Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών
και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Διαδικασία Έρευνας και
Σύνταξης Πορίσματος της Επιτροπής) Κανονισμοί του 2017: Η Ολομέλεια της
Βουλής ψήφισε ομόφωνα το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, με σκοπό να
καταστήσει την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας πιο αποτελεσματική και
λειτουργική και να διασφαλίσει τη συνταγματικότητά της.
Ειδικότερα, με τους κανονισμούς ρυθμίζεται η διαδικασία έρευνας και σύνταξης του
πορίσματος της Επιτροπής, σε περίπτωση που αποφανθεί ότι συντρέχουν λόγοι
ασυμβιβάστου. Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο:
• Έχει καταστεί δυνατή η κλήτευση προσώπων από την Επιτροπή και η ενώπιον
της υποχρεωτική προσαγωγή τους
• Καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση του πορίσματος της Επιτροπής,
αναφορικά με αιρετούς αξιωματούχους, στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας
• Διατυπώθηκε καλύτερα η πρόνοια για αδικήματα και ποινές.
• Θεσμοθετείται η υπεύθυνη δήλωση η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται από
τους Αξιωματούχους, έτσι ώστε σε περίπτωση ψεύδους να μπορεί να ασκηθεί
ποινική δίωξη.
Ως ΑΚΕΛ καταθέσαμε τη διαφωνία μας με τη διαγραφή του Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας από τον Πίνακα τον αξιωματούχων, για τους οποίους εφαρμόζονται οι
πρόνοιες της νομοθεσίας. Η θέση αυτή έγινε αποδεκτή από όλα τα κόμματα.
Ταυτόχρονα, καταθέσαμε συγκεκριμένες εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση της
νομοθεσίας, για να δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Διερεύνησης
Ασυμβιβάστου να μπορεί να ελέγξει την ύπαρξη ή μη ασυμβιβάστου και για
περιπτώσεις κρατικών αξιωματούχων, των οποίων η θητεία έληξε ή αποχώρησαν
από τη θέση τους. Ωστόσο, αποφασίστηκε όπως επέλθουν στο παρόν στάδιο
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περιορισμένες τροποποιήσεις και με την εφαρμογή του Νόμου η Επιτροπή θα
επανέλθει στη συζήτηση για ολιστική αντιμετώπιση των κενών που παρουσιάζονται
στο θεσμικό πλαίσιο για το ασυμβίβαστο και τη σύγκρουση συμφερόντων.
3. Οι περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Συμβουλευτική
Επιτροπή) Κανονισμοί του 2017: Οι κανονισμοί ρυθμίζουν τον τρόπο
λειτουργίας της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τις υποχρεώσεις και την
πρόσβαση των μελών της στο Αρχείο της ΚΥΠ, καθώς και τα κριτήρια επιλογής
των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού της ΚΥΠ για διαφύλαξη στο
Κρατικό Αρχείο και άνοιγμα στο κοινό. Ως ΑΚΕΛ συμβάλουμε στην εν εξελίξει
συζήτηση με εισηγήσεις και προτάσεις προς την κατεύθυνση της προστασίας των
εγγράφων και της δυνατότητας του κοινού να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο
ιστορικό αρχείο της ΚΥΠ.
Σημειώνεται ότι και κατά τη συζήτηση της βασικής νομοθεσίας για την ίδρυση και
λειτουργία της ΚΥΠ, η οποία ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2016, η Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΑΚΕΛ συνέβαλε ουσιαστικά με την εισαγωγή προνοιών για την
λειτουργία της ΚΥΠ στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος,
του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και
για τη δυνατότητα αξιολόγησης της νομιμότητας των ειδικών επιχειρησιακών
δράσεων της ΚΥΠ.
4. Συνάντηση με την νέα Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα: Η Επιτροπή είχε συνάντηση γνωριμίας με την νέα Επίτροπο
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπου συζητήθηκε σειρά από
ζητήματα που αφορούν τον τομέα δραστηριότητας της. Οι βουλευτές μας έθεσαν
δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Το ένα αφορά στη λειτουργία καμερών ή κλειστών
κυκλωμάτων παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους. Έχουμε υποβάλει σειρά
από ερωτήματα και έχουμε πάρει συγκεκριμένες απαντήσεις. Είναι η θέση μας ότι
η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου οδηγεί σε αυθαιρεσία και είναι κάτι που θα μας
απασχολήσει και πιο επισταμένα ως Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το δεύτερο ζήτημα
αφορά στη συλλογή βιομετρικών χαρακτηριστικών, δηλαδή των δακτυλικών
αποτυπωμάτων και της ίριδας του ματιού για σκοπούς έκδοσης διαβατηρίων και
ταυτοτήτων της Δημοκρατίας. Έχουμε την πεποίθηση ότι αυτά τα ζητήματα
αφορούν τον σκληρό πυρήνα της προσωπικότητας του ατόμου και για αυτό θα
διερευνήσουμε -μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου- κατά πόσο αυτές οι
πρακτικές είναι σύννομες, συνταγματικές ή κατά πόσο επηρεάζονται συνταγματικά
δικαιώματα του ατόμου.
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5. «Ενημέρωση για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς για τον
εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος, το οποίο ετοίμασε η
πενταμελής επιτροπή, την οποία διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο»: Ως
Κοινοβουλευτική Ομάδα εγγράψαμε το θέμα για σκοπούς ενημέρωσης της
Επιτροπής, μετά την άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ύπαρξη
προσχεδίου νομοθεσίας (νομοσχέδιο και κανονισμοί) για τον εκσυγχρονισμό του
σωφρονιστικού συστήματος.
6. «Ενέργειες θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την Federal
Bank of the Middle East οι οποίες ενδεχομένως να πλήξουν το δημόσιο
συμφέρον»: Από τον Ιούλιο 2014 υποβάλαμε ως ΑΚΕΛ αριθμό ερωτημάτων και
εκφράσαμε την ανησυχία μας για τις πιθανές επιπτώσεις από χειρισμούς της
Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την Federal
Bank of the Middle East. Στην απουσία απαντήσεων, προχωρήσαμε ως
Κοινοβουλευτική Ομάδα στην εγγραφή του πιο πάνω θέματος . Τον Μάρτιο 2015
και ενώ επρόκειτο να εξεταστεί το θέμα, κατόπιν γραπτής παρέμβασης του Γενικού
Εισαγγελέα, ο οποίος επικαλείτο το δημόσιο συμφέρον ζητώντας να μην διεξαχθεί
δημόσια συζήτηση η οποία θα έπληττε την υπόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο που εδρεύει στο Παρίσι, αποφασίσαμε να μην
διεξαχθεί η συζήτηση.
Τα όσα μεσολάβησαν καθώς και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις επαληθεύουν
δυστυχώς τις ανησυχίες μας και το τεράστιο οικονομικό κόστος που ενδεχομένως
να απαιτηθεί, ένεκα πράξεων και παραλείψεων θεσμών της Δημοκρατίας, το οποίο
μοιραία θα καταβληθεί από τα δημόσια ταμεία και από τους κύπριους
φορολογούμενους. Το ΑΚΕΛ θα αναμένει την έκβαση των δικαστικών διαδικασιών
ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου και αναλόγως θα επαναφέρει το
θέμα για συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής.
7. «Η διαδικασία και οι έλεγχοι ικανότητας και καταλληλότητας των υποψήφιων
διοικητικών συμβούλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και των διοικητικών
συμβούλων και διευθυντών των πιστωτικών ιδρυμάτων».
8. (α) «Η ομολογία του ΕΛΑΜ ότι είναι το παράρτημα της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο
και η στάση των διωκτικών αρχών στην Κύπρο, με αφορμή και τις εξελίξεις στην
Ελλάδα σε σχέση με την Χρυσή Αυγή. Ενημέρωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης για το ζήτημα»,
(β) «Η παρείσφρηση ακροδεξιών-ναζιστικών καταστάσεων σε οργανωμένες
κερκίδες φιλάθλων και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου από την πολιτεία
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και ειδικότερα από τους οργανωμένους φορείς του αθλητισμού και του
ποδοσφαίρου»,
(γ) «Η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς-ναζιστικής ιδεολογίας του μίσους, της βίας, του
ρατσισμού και του σοβινισμού από το εκπαιδευτικό σύστημα και η καλλιέργεια
κουλτούρας ανοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα»,
(δ) «Η παρείσφρηση ακροδεξιών οργανώσεων στα σχολεία και οι τρόποι
αντιμετώπισης της κατάστασης», και
(ε) «Ο ρόλος των ΜΜΕ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ναζιστικήςρατσιστικής ιδεολογίας».
9. «Εκφορά πολιτικού - ρατσιστικού και ομοφοβικού λόγου».
10. «Η εφαρμογή των νομοθεσιών από τους αρμόδιους φορείς».
11. «Εξέταση του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και
απασχόλησης των διορισμένων από το Υπουργικό Συμβούλιο Επιτρόπων».
Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
1. Ο περί Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Νόμος του 2016: Σκοπός του
νομοσχεδίου, όπως κατατέθηκε από την Κυβέρνηση, είναι η μεταβίβαση της
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας σε
κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Επειδή πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα
θέματα στον τομέα και ως ΑΚΕΛ δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε το νέο σύστημα,
η νέα εταιρεία, να λειτουργήσει σε ορθή βάση για να μπορεί να εξυπηρετηθεί η
χώρα μας, καταθέσαμε τις επιφυλάξεις μας ως προς τις πρόνοιες που
περιλαμβάνονται και οι οποίες αφορούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων και τη μετοχική δομή της νέας εταιρείας. Κρίνουμε ότι πρόκειται για
τα κορυφαία ζητήματα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και γι’ αυτό πρέπει να
υπάρχει η βούληση από όλους τους εμπλεκόμενους να επιλυθούν, πριν την
ψήφιση του νομοσχεδίου.
2. Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016: Σκοπός νομοσχεδίου ήταν η ρύθμιση
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού με λεωφορεία ειδικών τακτικών γραμμών
κλειστών θυρών (Shuttle) προς και από τα αεροδρόμια. Με πρωτοβουλία της
Ομάδας του ΑΚΕΛ έγιναν διαβουλεύσεις με άλλα Κόμματα και διαμορφώθηκε από
κοινού εισήγηση για τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε οι μεταφορείς να
διαθέτουν τουλάχιστο δύο επιβατικά οχήματα που να είναι προσβάσιμα σε άτομα
που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε
ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής.
29

3. Ο
περί
Μηχανοκινήτων
Οχημάτων
και
Τροχαίας
Κινήσεως
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017: Σκοπός της πρότασης νόμου που το ΑΚΕΛ
ετοίμασε και συνυπογράφηκε από άλλα Κόμματα, ήταν η μείωση των τελών
κυκλοφορίας σε μονοκάμπινα και διπλοκάμπινα οχήματα μέχρι 2250 cc, τα οποία
ανήκουν -κατά βάση- σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η πρόταση νόμου
υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, αλλά αναπέμφθηκε από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος δεν δέχτηκε την ρύθμιση αυτή που θα μείωνε
τα βάρη για κάποιες ομάδες του πληθυσμού που κατά γενική ομολογία έπρεπε να
στηριχτούν. Η αναπομπή του Προέδρου δεν έγινε δεκτή από την Βουλή.
Ως ΑΚΕΛ αναλάβαμε πρωτοβουλία για συζήτηση αυτεπάγγελτων θεμάτων στην
Επιτροπή με σκοπό την επίλυση τους σε συνεννόηση με αρμόδιους φορείς, εφόσον οι
αρμοδιότητες της Βουλής ήταν περιορισμένες είτε για να νομοθετήσει, είτε για να τα λύσει.
Συγκεκριμένα:
1. «Η ανάληψη της διαχείρισης του Λιμανιού Λεμεσού από τους νέους
επενδυτές από τις 29 Ιανουαρίου 2017 και τα προβλήματα που τυχόν
προκύπτουν» (θέμα που συζητήθηκε από κοινού με την Κοιν. Επ. Ελέγχου):
Το ΑΚΕΛ ήταν κάθετα εναντίον της ιδιωτικοποίησης των εμπορικών εργασιών του
λιμανιού Λεμεσού για τους λόγους και με επιχειρήματα που στοιχειοθέτησε σε όλες
τις συζητήσεις. Με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου από την πλειοψηφία των
Κομμάτων στην Βουλή και το ξεπούλημα του λιμανιού σε ιδιώτες, από την πρώτη
κιόλας μέρα που ανέλαβε ο ιδιώτης επενδυτής διαφάνηκαν τα προβλήματα που
δυστυχώς αντί να μειώνονται, πολλαπλασιάζονται.
Το θέμα εγγράφηκε, όπως αναφέρεται πιο πάνω, με αφορμή τα προβλήματα που
είχαν προκύψει από την πρώτη μέρα εφαρμογής του μονοπωλίου. Κατά τη
συζήτηση και παρά την προσπάθεια του Υπουργού και άλλων εμπλεκομένων να
μειώσουν την σοβαρότητα του θέματος, διαφάνηκαν οι πραγματικές διαστάσεις
των πολλαπλών προβλημάτων που προέκυπταν. Ανάμεσα σε άλλα, ως ΑΚΕΛ
ζητήσαμε μέσω επιστολής, την κατάθεση των Συμβάσεων Παραχώρησης στη
Βουλή για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου και παρά το γεγονός ότι επίσημα
ζητήθηκαν από τη Βουλή, η Κυβέρνηση ουδέποτε ανταποκρίθηκε. Τελικά, οι
Συμβάσεις Παραχώρησης έτυχαν ελέγχου από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία
στο πόρισμά της εντόπισε ευθύνες της Κυβέρνησης, καθώς και του αρμόδιου
Υπουργού για λάθη και παρατυπίες κατά τη διαμόρφωση των συμβολαίων, που
είχαν ως αποτέλεσμα δυσμενείς όρους σε βάρος του δημοσίου.
Τέλος, ζητήσαμε την μείωση των τελών που επιβάλλονται από τον ιδιώτη σε
χρήστες των υπηρεσιών του λιμανιού, τα οποία όπως διαφάνηκε ήταν
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πολλαπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα, και άρα οι συνέπειες για την
πραγματική οικονομία και καταναλωτές εξίσου πολλαπλάσιες.
2. «Η ανάγκη επίσπευσης της κατασκευής του δρόμου Πάφου-Πόλης
Χρυσοχούς»: Η ανάγκη για εγγραφή του θέματος προέκυψε αφού η μακροχρόνια
αναβλητικότητα του κράτους να υλοποιήσει τη δέσμευση του, έχει καταστεί χρόνιο
πρόβλημα που ταλαιπωρεί την Επαρχία. Πήραμε την δέσμευση από τους
αρμόδιους Υπουργούς ότι το έργο θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2018, θα
προκηρυχθεί και εντός του έτους θα ξεκινήσουν οι εργασίες εκτέλεσης. Ως ΑΚΕΛ
θα παρακολουθούμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων και εάν διαπιστωθεί
οποιαδήποτε κωλυσιεργία, είμαστε σε ετοιμότητα να συνεχίσουμε την άσκηση
πίεσης προς τους άμεσα εμπλεκόμενους.
3. «Η ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων για προστασία των
αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή Μεταλλείου Στρογγυλού στο
Μαθιάτη, κατά την αξιοποίηση των χρυσοφόρων αποθεμάτων στο παλαιό
μεταλλείο»: Με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ συζητήθηκε το εν λόγω θέμα, ώστε να
τύχουμε ενημέρωσής από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για την προωθούμενη
αξιοποίηση των χρυσοφόρων αποθεμάτων στο παλαιό μεταλλείο. Ανάπτυξη η
οποία προκάλεσε την αντίδραση οργανωμένων φορέων και για την οποία
δυστυχώς το Υπουργείο δεν διεξήγαγε ουσιαστικό και ολοκληρωμένο διάλογο.
Σκοπός της Ομάδας του ΑΚΕΛ να διεξαχθεί ολοκληρωμένη συζήτηση του θέματος
για να εξευρεθούν λύσεις που να συγκεράσουν την ανάπτυξη με την διατήρηση
της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς και τη διάσωση του
περιβάλλοντος. Βασική προϋπόθεση για εμάς ήταν και παραμένει η προστασία
της υγείας των κατοίκων της περιοχής. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και ως ΑΚΕΛ
ζητήσαμε να μην εκδοθεί καμία άδεια πριν την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων
μεταξύ των επηρεαζόμενων κυβερνητικών τμημάτων, της εταιρείας και του
κοινοτικού Συμβουλίου Μαθιάτη.
4. «Η ανάγκη έναρξης των βελτιωτικών εργασιών στο δρόμο που συνδέει τους
Δήμους Σωτήρας και Δερύνειας»: Λόγος ανάδειξης του θέματος είναι η θλιβερή
κατάσταση του δρόμου ένεκα έλλειψης φωτισμού, πεζοδρομίων, ελλιπούς
σήμανσης και σηματοδότησης. Τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα διαβεβαίωσαν
ότι μέχρι το τέλος του 2017 οι προσφορές θα προκηρυχθούν. Το ΑΚΕΛ θα
παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και θα επαναφέρει το θέμα ενώπιον της
Επιτροπής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
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5. «Η ανάγκη αναβάθμισης και ευθυγράμμισης του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς
– Αργάκας»: Κατά την συζήτηση του θέματος που ενέγραψε το ΑΚΕΛ έγιναν
αναφορές στην επικινδυνότητα του δρόμου, στον οποίο έχει προκληθεί μεγάλος
αριθμός τροχαίων θανατηφόρων δυστυχημάτων. Ζητήσαμε από το Τμήμα
Δημοσίων Έργων να στείλει κλιμάκιο μηχανικών στην περιοχή για επί τόπου
επιθεώρηση και προώθηση βελτιώσεων.
6. «Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση του έργου της
ανέγερσης της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Λάρνακας και τα
προβλήματα που δημιουργούνται ένεκα αυτής»: Η καθυστέρηση που
παρατηρείται στην υλοποίηση του έργου από την Κυβέρνηση αποτελεί πλήγμα για
την Επαρχία. Ως ΑΚΕΛ επισημάναμε την σημαντικότητα του έργου,
πραγματοποιήσαμε δύο επιτόπιες επισκέψεις, ενώ ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ απέστειλε
σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας.
7. «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αστικών ταξί» και «Η ανάγκη
παραχώρησης χρωματισμένου πετρελαίου στους οδηγούς ταξί»: Έμπρακτα
στεκόμαστε δίπλα στους οδηγούς ταξί και επαναφέραμε τα δύο αυτά θέματα για
συζήτηση. Με πρόταση νόμου που ψηφίστηκε στο παρελθόν, πετύχαμε τη μείωση
στις άδειες κυκλοφορίας των ταξί. Επιπρόσθετα, εγείραμε θέμα για παραχώρηση
χρωματισμένου πετρελαίου, καθώς μια τέτοια ενέργεια θα μειώσει τα ψηλά κόστη
του κλάδου. Άλλα προβλήματα του κλάδου όπως η απόσυρση αδειών ταξί, η
πάταξη της παρανομίας και πειρατείας, τα ασφάλιστρα, τα τέλη κυκλοφορίας
καθώς και η κατοχύρωση του επαγγέλματος, είναι ζητήματα ανοικτά, τα οποία
αναδεικνύουμε και ζητούμε άμεση επίλυση από την εκτελεστική εξουσία που έχει
και την αρμοδιότητα.
8. «Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του νέου συστήματος δημόσιων
επιβατικών μεταφορών»: Επαναφέραμε το θέμα με σκοπό να επιλύσουμε
προβλήματα που υπάρχουν, όπως η καθυστέρηση στην εγκατάσταση
ακυρωτικών μηχανών, οι υποδομές, τα προβλήματα στις πληρωμές των
εργαζομένων, ατασθαλίες σε κάποιες από τις εταιρείες, το ΚΑΧ και το ζήτημα του
εύλογου κέρδους.
9. «Τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη νομοθεσίας για την
χρήση και κυκλοφορίας μηχανών (δίκυκλα, τρίκυκλα)»: Εισηγηθήκαμε την
συζήτηση του θέματος λόγω της ανυπαρξίας νομικού πλαισίου που να διέπει τη
χρήση και κυκλοφορία των ηλεκτρικών μηχανών (δίκλυκλα και τρίκυκλα που
κινούνται με μπαταρία).
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10. Προσπάθεια της Κυβέρνησης για τερματισμό παραχώρησης του οικήματος
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών στη Λεμεσό: Με
επιστολή βουλευτών μας προς τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ζητήσαμε
να επανεξεταστεί η απόφαση της Κυβέρνησης για τερματισμό της παραχώρησης
του οικήματος του πρώην Αστυνομικού Σταθμού του Αγίου Νικολάου προς το
Παγκύπριο Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών. Το συγκεκριμένο κτίριο
αποτελεί σύμβολο αγώνα και αντίστασης στην ιστορία των Αντιστασιακών της
Λεμεσού και ως ΑΚΕΛ δεν αποδεχόμαστε τέτοιες μονομερείς αποφάσεις από
πλευράς κυβερνώντων. Μετά τις παρεμβάσεις μας επιτεύχθηκε ρύθμιση του
θέματος.
11. Με ερώτηση της Ομάδας μας ζητούσαμε ενημέρωση της Βουλής για το κόστος
ανάθεσης της αστυνόμευσης των αεροδρομίων σε ιδιωτική εταιρεία και από
ποιο κονδύλι αντλείται το εν λόγω ποσό.
12. Με αλλεπάλληλες ερωτήσεις και υπενθυμίσεις από την Βουλή, ζητήσαμε από τον
Υπουργό Συγκοινωνιών να καταθέσει τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί
μεταξύ του κράτους και ιδιωτικών εταιρειών, καθώς και τους σχετικούς
όρους για παραχώρηση των εργασιών του Λιμανιού Λεμεσού. Δυστυχώς, ο
Υπουργός καθυστέρησε υπερβολικά και μάλλον σκόπιμα να ανταποκριθεί στο
αίτημα της Βουλής. Με επιπρόσθετη ερώτηση μας ζητήσαμε από τον αρμόδιο
Υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο έχει υπολογίσει τις επιπτώσεις στην
κυπριακή οικονομία από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο λιμάνι
Λεμεσού με την ανάληψη της διαχείρισής του από τους αναδόχους στις 28
Ιανουαρίου 2017. Η ερώτηση ουδέποτε απαντήθηκε.
13. Με ερώτηση μας προς τον Υπουργό Συγκοινωνιών ζητήσαμε ενημέρωση και
αποστολή στοιχείων για το πόρισμα που προκύπτει από τη διοικητική έρευνα σε
σχέση με τις ζώνες ασφαλείας στα λεωφορεία.
14. Ως ΑΚΕΛ ζητήσαμε μέσω ερώτησης από τον Υπουργό να ενημερώσει την Βουλή
αναφορικά με την κωλυσιεργία που παρατηρείται όσον αφορά την έναρξη της Γ
Φάσης του δρόμου 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι, καθώς επίσης και για το πως
προτίθεται η κυβέρνηση να επιλύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στα φώτα
τροχαίας στη διασταύρωση 1ης Απριλίου – Μαρία Συγκλητικής- Σωτήρας».
Επιτροπή Νομικών
1. Προβλήματα που έχουν προκύψει από την προκήρυξη των νέων θέσεων
στην Αστυνομία: Ο βασικός νόμος ψηφίστηκε το 2016 και τότε έγινε η προκήρυξη
των νέων θέσεων, μετά από συναντήσεις βουλευτών του ΑΚΕΛ για ενημέρωση
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διαπιστώθηκε ότι με την προκήρυξη αποκλείονταν ειδικοί αστυνομικοί από τη
δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση. Με την εγγραφή του θέματος ως
αυτεπάγγελτου από την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα και την πίεση που ασκήθηκε
έγινε κατορθωτό να υπάρξει διόρθωση της προκήρυξης, ώστε να μην υπάρχει
αποκλεισμός.
2. Ο περί Θεραπείας Κατηγορουμένων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017: Ο βασικός νόμος ψηφίστηκε το 2016,
παρέμεινε όμως ανενεργός λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη
διαδικασία εφαρμογής του. Κρίνοντας ότι πρόκειται για σημαντικό νόμο,
εγγράψαμε το θέμα στην Επιτροπή και προέκυψε τροποποίηση του νόμου ώστε
να καταστεί λειτουργικός.
3. Η πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας για εγκλωβισμένους αγοραστές
ενυπόθηκων ακινήτων: Η αρχική τροποποίηση μέσω πρότασης νόμου, η οποία
οδηγήθηκε στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε επί του βασικού νόμου «Περί
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ 18) Νόμου του
2015», προέκυψε μετά από πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ να καλύψει τους αγοραστές
που ενώ είχαν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους όπως αυτές αναφέρονταν στο
συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου τους, εντούτοις παρέμειναν παγιδευμένοι και με
κίνδυνο να χάσουν το ακίνητο τους, διότι υπήρχε αφερέγγυος εργολάβους στον
οποίο δεν εκδίδονταν τίτλοι ιδιοκτησίας. Παρόλο που η πρόταση νόμου
υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας προχώρησε σε αναπομπή.
Έπειτα μετά τις δημόσιες πιέσεις, κατατέθηκε σχετικό νομοσχέδιο από το
Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο υπερψηφίσαμε ως ΑΚΕΛ, μετά και από την
ενσωμάτωση σχετικών τροποποιήσεων που εισηγηθήκαμε. Δυστυχώς, οι
τράπεζες πρόσβαλαν τον Νόμο στο Δικαστήριο, το οποίο με απόφαση του
ακύρωνε την νομοθεσία. Με εισήγηση του ΑΚΕΛ συζητήθηκε αυτεπάγγελτα το
θέμα και ζητήσαμε τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των
επηρεαζόμενων αγοραστών. Αποτέλεσμα των συζητήσεων είναι η -προς το
παρόν- αποπαγοποίηση της νομοθεσίας και η τροποποίηση της σε συνεργασία με
τη Νομική Υπηρεσία μέχρι τον Σεπτέμβρη. Εάν η Νομική Υπηρεσία δεν
ανταποκριθεί, πρόθεση μας να καταθέσουμε σύντομα σχετική πρόταση νόμου, με
σκοπό να λύσουμε το πρόβλημα.
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
1. Ο Καταργητικός του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης
Νόμου του 2014 Νόμος του 2017: Σκοπός της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ ήταν
αφενός η κατάργηση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, η οποία έχει
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θεσμοθετηθεί βάσει σχετικής νομοθεσίας του 2014 και η κατάργηση της
νομοθεσίας που ρυθμίζει θέματα αποκρατικοποιήσεων δημόσιων οργανισμών και
δημόσιας περιουσίας, εφόσον ουσιαστικά με τις περικοπές των κονδυλίων που
έγιναν κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017 και αφορούσαν
ειδικά αυτές τις εργασίες, ούτε η Μονάδα ούτε ο Νόμος είχαν πραγματικό
αντικείμενο εργασιών ή ύπαρξης. Συνέχιση της διατήρησης τους θα αποτελούσε
διασπάθιση δημοσίου χρήματος, ένεκα των υπερβολικά ψηλών αμοιβών των
συμβούλων της Μονάδας, καθώς και των διεθνών συμβούλων που αναλάμβαναν
τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης δημοσίων οργανισμών. Ουσιαστικά, με την
υπερψήφιση της πρότασης του ΑΚΕΛ από την πλειοψηφία των βουλευτών, αλλά
όχι σύσσωμων κοινοβουλευτικών ομάδων, διακόπηκε κάθε προσπάθεια της
Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση κρατικής περιουσίας. Σε αντίθεση με ΔΗ.ΣΥ και
ΔΗ.ΚΟ που με πρόταση τους πρότειναν απλώς την μετονομασία της Μονάδας,
αλλά ουσιαστικά με τις ίδιες αρμοδιότητες, δηλαδή συνέχισης του ξεπουλήματος
των δημοσίων οργανισμών και περιουσίας και πολλά εκατομμύρια έξοδα για
αγορά υπηρεσιών, χωρίς έλεγχο.
2. Υπενθυμίζουμε επιγραμματικά τις προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από το
ΑΚΕΛ την προηγούμενη περίοδο και αφορούσαν στην προστασία της κύριας
κατοικίας, μικρής επαγγελματικής στέγης και αγροτικής καλλιεργήσιμης γης για
επαγγελματικούς σκοπούς, μαζί με σωρεία τροπολογιών και εισηγήσεων ώστε να
υπάρχει ένα ικανοποιητικό πλέγμα προστασίας δανειοληπτών σε περίπτωση και
κίνδυνο εκποίησης αυτών των ακινήτων. Η προστασία που προνοούσαν οι
προτάσεις ήταν με όρους και προϋποθέσεις που διασφάλιζαν ότι μόνο οι
δανειολήπτες που είχαν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση λόγω κρίσης θα
μπορούσαν να αποταθούν και όχι γενική και αόριστη προστασία δανειοληπτών.
Οι προτάσεις μας υπερψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των Κομμάτων το 2014,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως, πιστός στις αντιλαϊκές πολιτικές που
προώθησε στα χρόνια διακυβέρνησής του, ανέφερε τους νόμους στο Ανώτατο.
Κατά τη δεύτερη προσπάθεια μας για επαναφορά των προτάσεων ενόσω
συζητείτο το περίφημο σχέδιο αφερεγγυότητας, ΔΗ.ΣΥ – ΔΗ.ΚΟ απέρριψαν την
προστασία της κύριας κατοικίας, κ.ο.κ. Ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι το πλαίσιο
αφερεγγυότητας δεν αποτελεί πραγματική προστασία για δανειολήπτες ή
εγγυητές.
3. Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Επιβολής Επιτοκίου, Επιβαρύνσεων και
Άλλων Χρεώσεων επί Δανειακών και Άλλων Πιστωτικών Διευκολύνσεων
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2014: Σκοπός της πρότασης ήταν η
θεσμοθέτηση προσωρινών νομοθετικών διατάξεων για την ανακούφιση
δανειοληπτών και άλλων προσώπων προς τα οποία παραχωρήθηκαν δάνεια
35

οικιστικής μορφής για ιδιοκατοίκηση και χρήση κατοικίας για μόνιμη διαμονή με
αξία μέχρι €300.000 ή προς τα οποία έχουν παραχωρηθεί άλλες πιστωτικές
διευκολύνσεις για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από δέκα (10) εργαζόμενους και με κύκλο εργασιών που δεν
υπερβαίνει τα €2.000.000. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των
Κομμάτων, στο πλαίσιο των συζητήσεων για νομοσχέδια που αφορούσαν τις
εκποιήσεις, ως ένα μέτρο που θα συνέβαλε στη μείωση των βαρών για
δανειολήπτες από τις υπερχρεώσεις τραπεζών. Παρά τη σημαντικότητα και την
βούληση της πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων να προχωρήσουν μ’ αυτό το
μέτρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε τον Νόμο με απευθείας αναφορά
στο Ανώτατο Δικαστήριο.
4. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012: Με
την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για τροποποίηση του βασικού νόμου, σκοπός είναι
ο επιπρόσθετος φόρος κατανάλωσης να επιβάλλεται σε κλιμακωτή βάση
ανάλογης με τα κυβικά του οχήματος, διευκρινίζοντας ότι θα αφορά μηχανοκίνητα
οχήματα κυβισμού πέραν των 3000 κυβικών εκατοστών. Η προτεινόμενη ρύθμιση
για μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία κατά τεκμήριο εντάσσονται στα οχήματα
πολυτελείας, γίνεται διότι αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα κρατικά έσοδα, με
απώτερο στόχο τη λήψη αποφάσεων για εφαρμογή μέτρων κοινωνικής συνοχής
για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
5. Ο περί της Επιβολής Ειδικού Τέλους Οικοδομής Νόμος του 2012: Σκοπός της
πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ είναι η θέσπιση νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία
για την ανέγερση οικιστικών μονάδων οι οποίες υπερβαίνουν τα 300 τ.μ., να
επιβάλλεται ειδικό τέλος οικοδομής με βάση ειδικά προβλεπόμενη διαδικασία
υπολογισμού ανάλογης με το εμβαδόν της οικοδομής. Το εν λόγω τέλος θα
καταβάλλεται και θα εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα τις διατάξεις
του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, στα πλαίσια της διαδικασίας
κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής και η είσπραξή του θα αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση άδειας οικοδομής εκ μέρους της αρμόδιας
αρχής.
6. O περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2012:
Σκοπός της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ είναι η τροποποίηση του περί Φόρων
Κατανάλωσης Νόμου, ώστε: (α) Το ειδικό βάρος της φορολογίας στα πούρα και
πουράκια να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στους νέους
συντελεστές ως προς τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα, και (β) Να αυξηθεί ο
συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται τα
πούρα ή πουράκια από €90 ανά χιλιόγραμμο στα €180 ανά χιλιόγραμμο.
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7. Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015: Σκοπός της πρότασης νόμου του
ΑΚΕΛ είναι η τροποποίηση του Νόμου, ώστε να απαγορεύεται στη Δημοκρατία
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018, στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης του
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα που πραγματοποιείται μέσω της Συνεργατικής
Κεντρικής Τράπεζας Λτδ/Κεντρικός Φορέας, να προχωρήσει στη διάθεση μέρους
ή του συνόλου της συμμετοχής της στην ιδιοκτησιακή δομή και των δικαιωμάτων
ψήφου της στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα σε άλλο ή άλλα πρόσωπα.
8. Ο περί Προϋπολογισμού του 2016, Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός) (Αρ.2)
Νόμος του 2016: Σκοπός της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ που υπερψηφίστηκε
από την πλειοψηφία των Κομμάτων ήταν η τροποποίηση του Νόμου για τον
Προϋπολογισμού του 2016, ώστε να μην διενεργηθεί καμία δαπάνη από τα
κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού (Ομάδα 03550 «Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες/Έρευνες»), που αφορούσαν την καταβολή δικαιωμάτων και αμοιβών
εμπειρογνωμόνων/συμβούλων και αγορά υπηρεσιών για σκοπούς ετοιμασίας
μελετών σχετικών με ιδιωτικοποιήσεις/ αποκρατικοποιήσεις δημόσιων
οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, εάν προηγουμένως δεν ενημερωθεί η
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η
γραπτή συγκατάθεση της.
9. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2016:
Σκοπός της πρότασης νόμου που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής
ήταν η θέσπιση νομοθεσίας για να ρυθμίζει τη διαδικασία εξόφλησης
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε δόσεις.
10. Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016: Σκοπός της πρότασης νόμου του
ΑΚΕΛ που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια ήταν η τροποποίηση του Νόμου,
ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να ασκεί
το νενομισμένο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο σε αδειοδοτημένα από την ΚΤΚ
πιστωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ), τα οποία εποπτεύονται απευθείας από τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δυνάμει των
διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.
11. Τροπολογίες στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2017: Κατατέθηκαν από το
ΑΚΕΛ για την άσκηση ελέγχου και περιορισμού των εξόδων που συμπεριέλαβε η
εκτελεστική εξουσία για ιδιωτικοποίηση ημικρατικών οργανισμών και περιουσίας.
Σε όλο το φάσμα του προϋπολογισμού για το 2017 είναι φανερή η φιλοσοφία της
Κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗ.ΣΥ για αγορά υπηρεσιών, ώστε να προωθηθεί η
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πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία βάση των στοιχείων που κατατέθηκαν
στην Βουλή δεν αποδεικνύουν κανένα πραγματικό όφελος για την κοινωνία και την
οικονομία. Αποκόψαμε τα κονδύλια που αφορούσαν την εν λόγω πολιτική και
δεσμεύσαμε τα υπόλοιπα που αφορούσαν Αγορά Υπηρεσιών για
Εμπειρογνώμονες με σκοπό την ετοιμασία Μελετών ή την παραχώρηση κρατικών
υπηρεσιών κ.α.
Σημαντική, επίσης, η δέσμευση που προώθησε η Ομάδα μας για το κονδύλι του
προϋπολογισμού που αφορά την Οδό Τσερίου στο Στρόβολο. Μέσω της
δέσμευσης του κονδυλίου καλέσαμε το Υπουργείο Εσωτερικών να έρθει σε
διάλογο με τους κατοίκους της περιοχής και τις ομάδες που έχουν εισηγήσεις για
βελτίωση της προτεινόμενης επέκτασης, καθότι ο σχεδιασμός αυτής φαίνεται να
μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν αναπτυχθεί στη λεωφόρο τα τελευταία
χρόνια, εφόσον αυτός έγινε πριν τουλάχιστον μια δεκαετία. Παρά την άρνηση του
προηγούμενου Υπουργού Εσωτερικών να ακούσει εισηγήσεις και να συζητήσει,
φαίνεται ότι και με την αλλαγή της στάσης του Δημοτικού Συμβουλίου θα
προωθηθούν κάποιες αλλαγές στον προτεινόμενο σχεδιασμό που να ικανοποιούν
τους κατοίκους.
Για σκοπούς ελέγχου και ενημέρωσης της Βουλής στο πλαίσιο διασφάλισης της
διαφάνειας και της λογοδοσίας, επήλθαν δεσμεύσεις σε κονδύλια που αφορούσαν
χρήματα που βρίσκονται στη διάθεση Υπουργών για διάφορες επιχορηγήσεις,
αγορά οχημάτων για αξιωματούχους, όπως επίσης και το κονδύλι που αφορά το
πρόγραμμα «ενοίκιο αντί κατάσχεση», το οποίο αποτελεί μια άνευ περιεχομένου
εξαγγελία της Κυβέρνησης.
Επιπρόσθετες εισηγήσεις δεσμεύσεων κονδυλίων εγκρίθηκαν, με σκοπό τη
μείωση λειτουργικών εξόδων του κράτους και εξόδων που αφορούσαν την αγορά
υπηρεσιών από την Κυβέρνηση, η οποία πολλαπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια,
χωρίς να της ασκείται κανένας έλεγχος.
12. Τροπολογίες σε Προϋπολογισμούς Ημικρατικών Οργανισμών: Κατατέθηκαν
με σκοπό τον περιορισμό δαπανών, για την άσκηση ελέγχου μέσα από την
δέσμευση πιστώσεων και την ένθεση σημείωσης, ώστε να ενημερώνεται η
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της. Οι Οργανισμοί αυτοί ήταν οι ΟΧΣ,
ΑΤΗΚ, ΑΛΚ, ΘΟΚ και ΚΟΑ.
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Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 1
1. Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας Νόμος του
2016: Βελτιώσεις επέφερε η Ομάδα μας κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, οι
οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν το αδιάβλητο των εξετάσεων, τη σύνθεση της
Επιτροπής Θεματοθέτησης και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και τα κριτήρια
επιλογής των θεματοθετών.
Έντονες επιφυλάξεις διατυπώσαμε για τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα που
προβλέπονται για τις απολυτήριες εξετάσεις, τις ανεξετάσεις και τις εξετάσεις
πρόσβασης, οι οποίες θα γίνονται συνεχόμενα η μία μετά την άλλη. Για το
συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση από τον Υπουργό
Παιδείας, ούτε και από άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα.
2. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Κανονισμοί του 2016: Οι έντονες τοποθετήσεις των βουλευτών του ΑΚΕΛ
συνέβαλαν στη βελτίωση αρκετών προνοιών, όπως η απάλειψη των αναφορών σε
προσηλυτισμό και μισαλλοδοξία, η μη αναγραφή της διαγωγής του μαθητή στο
απολυτήριο, η διαφοροποίηση των πειθαρχικών μέτρων σε παιδαγωγικά μέτρα, η
περαιτέρω εμπλοκή μαθητών και γονιών σε επιτροπές και σώματα του σχολείου
που λαμβάνουν αποφάσεις κοκ.
Επιπρόσθετα, αποτράπηκε η υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος των
Θρησκευτικών, πρόνοια την οποία ενσωμάτωσε στο κείμενο των κανονισμών η
πλειοψηφία των βουλευτών της Επιτροπής Παιδείας, πλην του ΑΚΕΛ. Η εν λόγω
πρόνοια, μετά από έντονες παραστάσεις μας διαφοροποιήθηκε με τρόπο ώστε για
πολύ συγκεκριμένους λόγους μαθητές να μπορούν να απαλλάσσονται από την
παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, των Αρχαίων Ελληνικών,
Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής.
Έντονες διαφωνίες διατηρεί το ΑΚΕΛ με τις εξετάσεις των τετραμήνων, για τις
οποίες κατέθεσε τροπολογία στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία δυστυχώς δεν
ψηφίστηκε από τα άλλα κόμματα.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας έχουμε εγγράψει σωρεία θεμάτων για όλο το φάσμα που αφορά
την παιδεία και τον πολιτισμό, είναι όμως αδύνατο λόγω έκτασης του κειμένου να γίνει αναφορά σε όλα.
Στο κείμενο γίνεται ενδεικτική αναφορά.
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3. (α) Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2017, και
(β) Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες
Διορισίμων Κανονισμοί του 2017.Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή
και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017: Το ΑΚΕΛ
διατύπωσε έντονες επιφυλάξεις για την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών
(ΝΣΔ) χωρίς να προηγηθεί η μετατροπή σε αορίστου χρόνου όλων των εκτάκτων,
συμβασιούχων και αντικαταστατών εκπαιδευτικών με 30 μήνες υπηρεσία. Οι
τοποθετήσεις των βουλευτών του ΑΚΕΛ ανάγκασαν τον Υπουργό Παιδείας σε
υπαναχώρηση, αποδεχόμενος τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου των
συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, 52 συμβασιούχοι οι
οποίοι συμπλήρωσαν 30 μήνες υπηρεσίας, όχι μόνο δεν θα γίνουν αορίστου, αλλά
ούτε θα τους ανανεωθεί η σύμβαση. Ανένδοτος παρέμεινε ο Υπουργός και στο θέμα
των αντικαταστατών, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να γίνουν αορίστου χρόνου.
Με στόχο να δοθεί χρόνος να επιλυθεί το ζήτημα των εκπαιδευτικών που έχουν 30
μήνες υπηρεσία, το ΑΚΕΛ κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία για
αναστολή ενός χρόνου της εφαρμογής του νόμου για το ΝΣΔ, η οποία απορρίφθηκε
από την πλειοψηφία της Βουλής. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη το ΑΚΕΛ καταψήφισε
το Νόμο και τους κανονισμούς.
4. Η δικαστική απόφαση μετά από προσφυγή εκπαιδευτικού σε σχέση με το
καθεστώς όσων έχουν συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσίας, η πρόθεση της
Κυβέρνησης για εργοδότησή τους ως αορίστου χρόνου και πώς αυτές οι
ενέργειες επηρεάζουν το νέο σύστημα διορισμού και γενικότερα το
εκπαιδευτικό σύστημα: Όπως σημείωσαν οι βουλευτές μας η πιο πάνω απόφαση
διασυνδέεται με απόλυτο τρόπο και επηρεάζει τον κατάλογο διορισίμων, ενώ
υπενθύμισαν ότι το ΑΚΕΛ είχε εισηγηθεί την εξαίρεση από το νέο κατάλογο όλων
όσων υπηρετούν ως έκτακτοι, αντικαταστάτες ή συμβασιούχοι στα δημόσια σχολεία
για περίοδο πέραν των 30 μηνών και παρακολούθησαν το πρόγραμμα
προϋπηρεσιακής κατάρτισης. Μετά και από την ψήφιση του νομοσχεδίου το θέμα
καθίσταται εξαιρετικά κρίσιμο και επίκαιρο καθώς αμφισβητούνται οι γνωματεύσεις
της Νομικής Υπηρεσίας και μεγάλη μάζα εκπαιδευτικών μετά από τον αποκλεισμό
τους από τον κατάλογο των 30μηνων προσφεύγει δικαστικώς για να δικαιωθεί. Το
ΑΚΕΛ προτίθεται να επαναφέρει στο θέμα στην Επιτροπή Παιδείας την κατάλληλη
στιγμή.
5. Η ανάγκη ενίσχυσης του ελεύθερου θεάτρου: Η συζήτηση του θέματος έγινε με
πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, αφού εντοπίσαμε μέσα από
συναντήσεις τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελεύθερα
θέατρα με κίνδυνο να κλείσουν, ενώ την ίδια στιγμή τα κονδύλια για τη θεατρική
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ανάπτυξη παραμένουν καθηλωμένα. ΘΟΚ και Πολιτιστικές Υπηρεσίες δεσμεύτηκαν
ότι μετά από διάλογο με τα ελεύθερα θέατρα θα επανέλθουν στη Βουλή και να
παρουσιάσουν ένα πιο ισορροπημένο σχεδιασμό για τη θεατρική ανάπτυξη στη
βάση και των προβληματισμών που ακούστηκαν στην Επιτροπή.
6. Ενημέρωση για την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου σε
σχέση με την παρακολούθηση μαθημάτων που προσφέρονται το Εαρινό
Εξάμηνο 2016/17 από άρρενες υποψήφιους που απολύονται από την Εθνική
Φρουρά τον Ιανουάριο 2017: Οι βουλευτές μας κατήγγειλαν ότι με την πιο πάνω
απόφαση της Συγκλήτου επιχειρείται να δημιουργηθούν τετελεσμένα για την
εισαγωγή φοιτητών με διεθνείς εξετάσεις. Το ίδιο ωστόσο, δεν ισχύει για τους
απόφοιτους δημόσιων σχολείων για τους οποίους τέθηκε ως κριτήριο να έχουν
γενικό βαθμό 18/20 για να παρακολουθήσουν το εαρινό εξάμηνο και με την
προϋπόθεση ότι δεν έδωσαν παγκύπριες εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει
να επιτύχουν στις παγκύπριες εξετάσεις για να εγγραφούν ως κανονικοί φοιτητές.
Το ΑΚΕΛ απαίτησε νομοθετική ρύθμιση του θέματος της εισαγωγής στα δημόσια
πανεπιστήμια αποφοίτων ιδιωτικών σχολείων, μακριά από αυθαιρεσίες και
αυταρχικές συμπεριφορές.
7. Ενημέρωση για τη διάθεση του κονδυλίου για τη φοιτητική μέριμνα που
εγκρίθηκε στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2016, τον αριθμό των φοιτητών
που επωφελήθηκαν και πως θα αξιοποιηθεί το αδιάθετο ποσό προς όφελος
των φοιτητών: Επαναλάβαμε ως ΑΚΕΛ την έντονη διαφωνία μας για την αλλαγή
των κριτηρίων για παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας και του επιδόματος, που
είχε ως αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές που πέρσι ήταν δικαιούχοι φέτος να
αποκλειστούν. Σε ότι αφορά τη διάθεση του αδιανέμητου ποσού ύψους €7εκ.
καλέσαμε τον Υπουργό Παιδείας να τηρήσει τη νομιμότητα και την ομόφωνη
απόφαση της Βουλής ώστε να δοθεί για τη στήριξη των φοιτητών. Εξάλλου, κατά
τη συζήτηση τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, όσο και στην
Ολομέλεια της Βουλής του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017 οι βουλευτές του
ΑΚΕΛ κατάγγειλαν ότι σκόπιμα το Υπουργείο Παιδείας μείωσε το κονδύλι για τη
φοιτητική χορηγία το 2017.
8. Τα προβλήματα και οι προοπτικές της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο:
Τονίσαμε την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που θεσπίστηκε το 1999,
σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ από το 2015 επέδωσε στον Υπουργό Παιδείας
ολοκληρωμένη πρόταση για την ειδική εκπαίδευση. Ως ΑΚΕΛ ζητήσαμε από το
Υπουργείο Παιδείας χωρίς χρονοτριβή να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση που
να επιλύει τα προβλήματα της ειδικής εκπαίδευσης.
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9. Η πορεία εφαρμογής του περί Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμου: Κατά τη συζήτηση του θέματος
αναδείχθηκαν τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εφαρμογή της νομοθεσίας
εξαιτίας της ανυπαρξίας κανονισμών δυο χρόνια μετά την ψήφιση της.
10. Η πορεία υλοποίησης των έργων που περιλαμβάνονται στον Αναπτυξιακό
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2016:
Διευκρινίσεις για τα επίπεδα υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Παιδείας ζητήσαμε ως ΑΚΕΛ, καλώντας το Υπουργείο το ποσό των €6
εκ. το οποίο σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις θα παραμείνει
αναξιοποίητο, να διατεθεί για να ικανοποιηθούν οι τεράστιες ανάγκες σε
υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων.
11. Συνάντηση με το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού: Στην συνάντηση έγινε
ενημέρωση των βουλευτών μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
κολυμβητήρια στη Λεμεσό, στα οποία γυμνάζονται καθημερινά πέραν των 500
αθλητών, μεταξύ αυτών μέλη της Εθνικής ομάδας και δεκάδες ξένες αποστολές.
12. Αθλητικό Κέντρο Γλαύκος Κληρίδης: Με επιστολή των βουλευτών μας προς τον
Υπουργό Παιδείας, ζητήθηκε να μελετηθούν και τύχουν επίλυσης ζητήματα που
απασχολούν το Γυμνάσιο Αγρού. Αυτά αφορούν την αναβάθμιση του αθλητικού
κέντρου Γλαύκος Κληρίδης, καθώς και το άνοιγμα του κολυμβητηρίου, ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες τόσο των νέων, όσο και ευρύτερα της κοινωνίας στην
περιοχή Πιτσιλιάς. Θέμα επίσης τέθηκε για στήριξη μέσω κονδυλίων του
Υπουργείου Παιδείας για αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου, σε μια προσπάθεια
στήριξης των νέων, αλλά και της υπαίθρου από την πολιτεία.
13. Η αύξηση των διδάκτρων στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου και τα προβλήματα
που δημιουργούνται στη φοιτητική κοινότητα.
14. Η απόφαση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου για υποχρεωτική
συμμετοχή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Ταμείο
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης «Νεόφυτος Χανδριώτης.
15. Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τη νέα δομή του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την πορεία της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης.
16. Ενημέρωση για τα προβλήματα που παρατηρούνται στα Εσπερινά Γυμνάσια και
Λύκεια και τρόποι αντιμετώπισής τους.
17. Η αναγκαιότητα ανέγερσης και λειτουργίας Τεχνικής Σχολής στη Λάρνακα, σε
αντικατάσταση της Τεχνικής Σχολής Λαζάρου.
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18. Τα προβλήματα που προκύπτουν για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας της δυσπραγίας των οικογενειών τους και της
αδυναμίας τους να αποπληρώσουν τα δίδακτρα τους. Το δικαίωμα των μαθητών να
λαμβάνουν το πιστοποιητικό προαγωγής στην επόμενη τάξη ή αποφοίτησης τους
και ο ρόλος και οι ευθύνες των κρατικών υπηρεσιών και του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού.
19. Η ανάγκη σίτισης των άπορων μαθητών τους καλοκαιρινούς μήνες.
20. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του θεσμού του καλοκαιρινού σχολείου και η
προοπτική επέκτασής του.
Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων
Δαπανών
1. Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου
Συμφέροντος Νόμος του 2016: Σκοπός της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ είναι η
θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που προνοεί για την προστασία πολιτών, οι οποίοι
κατέχουν πληροφορίες κακών πρακτικών ή φαινομένων διαφθοράς στο χώρο
εργασίας τους και αποφεύγουν να δώσουν τις πληροφορίες αυτές σε θεσμικά
όργανα, φοβούμενοι δυσμενείς συνέπειες για τους ιδίους. Η δημιουργία ενός
πλέγματος προστασίας των προσώπων αυτών ενδέχεται να ενθαρρύνει τους
πολίτες να αντιδράσουν σε φαινόμενα διαφθοράς που παρατηρούν ή
υποψιάζονται στους χώρους εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει η
πολιτεία ένα πολύτιμο εργαλείο στην καταπολέμηση της διαφθοράς, θα συμβάλει
στην προαγωγή της διαφάνειας και θα δημιουργηθεί μια υποδομή που θα προωθεί
μια εργασιακή κουλτούρα η οποία σκοπό θα έχει την αποτροπή τέτοιων
φαινομένων.
2. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016: Σκοπός της πρότασης
είναι η τροποποίηση νομοθεσίας ώστε να διορθωθεί πρόνοια που προβλέπει ότι,
ακόμα και ανυπόστατη καταγγελία από ανταγωνιστική εταιρεία θα πρέπει να τύχει
διερεύνησης από την Επιτροπή Αποκλεισμού.
3. «Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης για μετατροπή δωματίου Ιατρικού
Κέντρου σε φυλακή, διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από εμπλεκόμενους
φορείς και κρατικά έξοδα που προκύπτουν από την εν λόγω απόφαση»: Η
εγγραφή για εξέταση του θέματος ήταν πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ. Κατά τη συζήτηση
αναδείχθηκαν όλες οι παρατυπίες και παρανομίες στις οποίες υπέπεσε ο
Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, ώστε ο κατάδικος Παναγιώτης Νεοκλέους
να μεταφερθεί στο πολυτελέστερο δωμάτιο του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ
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ενόσω εκτίει ποινή φυλάκισης για το γνωστό σκάνδαλο διαφθοράς για το οποίο
καταδικάστηκε και ο πρώην Β. Γεν. Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου.
Η Νομική Υπηρεσία με γνωμάτευση της αναφέρεται σε ασάφειες και αντιφάσεις
στις γραπτές αποφάσεις του ιατροσυμβουλίου το οποίο κατέληξε στη Μεταφορά
του κατάδικου στην Παλώδια. Επιπρόσθετα αναφέρεται σε παράνομες και
παράτυπες πράξεις εκ μέρους του Υπουργού. Ο Γενικός Ελεγκτής θεωρεί
απαράδεκτες πολλές από τις ενέργειες και παρεμβάσεις του Υπουργού, ενώ
επίσης κάνει αναφορά για πράξεις που αφορούν την υπόθεση και οι οποίες
οδηγούν σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Ο Γεν. Ελεγκτής στην Έκθεση του
καλεί το Τμήμα Φυλακών να επανεξετάσει, ως η αρμόδια αρχή, το ενδεχόμενο
επαναφοράς του κρατούμενου στις κεντρικές φυλακές. Τέλος, το Τμήμα Φυλακών
καταφέρεται εναντίον του Υπουργού, λέγοντας ότι έλαβε την τελική του απόφαση
για μεταφορά του κρατούμενου στο Μέλαθρο μετά από πιέσεις του πολιτικού τους
προϊστάμενου, δηλαδή του Υπουργού Δικαιοσύνης και παρά τη δική τους
διαφωνία.
Ως ΑΚΕΛ αποστείλαμε σωρεία επιστολών προς αρμόδιους φορείς για να
καταθέσουν στοιχεία μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με επιστολή του ο Γ.Γ.
της Κ.Ε. ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού έστειλε επιστολές προς τον Γενικό Εισαγγελέα,
καθώς και στον Πρόεδρο τη Δημοκρατίας καλώντας τους να ενεργήσουν προς
αποκατάσταση της νομιμότητας και του περί δικαίου αισθήματος των πολιτών.
Μετά την ολοκληρωμένη πληροφόρηση που τύχαμε στην επιτροπή ως ΑΚΕΛ για
ακόμα μια φορά ζητήσαμε την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε σχέση με ενέργειες του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για απόσπαση εκπαιδευτικού στη
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες
και η πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος: Το θέμα αναδείχθηκε από το
ΑΚΕΛ, μετά και την ολοκλήρωση της Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή. Μέσα από τη
συζήτηση διαφάνηκε η ευνοιοκρατική μεταχείριση που έτυχε η εκπαιδευτικός μετά
από παρεμβάσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος παρόλο που
δεν υπήρχαν ανάγκες για απόσπαση εκπαιδευτικού στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία
της Κύπρου στις Βρυξέλλες, κάτι που επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Εξωτερικών,
διασφάλισε την δημιουργία της θέσης ώστε με φωτογραφικές διαδικασίες να δοθεί
στην εκπαιδευτικό, η οποία είναι στέλεχος του πολιτικού γραφείου του ΔΗΣΥ.
5. Η προμήθεια τεσσάρων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών και τα σοβαρά
προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά και μετά την παραλαβή τους: Από
τον Οκτώβριο του 2016 προτάθηκε από το ΑΚΕΛ το θέμα για συζήτηση, εφόσον
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μέσα από τα κατ’ αρχήν στοιχεία προκύπταν σοβαρά ερωτήματα ως προς τις
διαδικασίες και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για τη σύμβαση που υπέγραψε η
Δημοκρατία για την αγορά τεσσάρων σκαφών, καθώς και τα προβλήματα που
παρουσίασαν τα συγκεκριμένα σκάφη. Ο Γενικός Ελεγκτής με έκθεση του δικαίωνε
σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες μας. Υπήρξε ευνοιοκρατική μεταχείριση του
προμηθευτή από τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, ενώ σημαντικό στοιχείο
για την πλήρη εικόνα εξέλιξη της υπόθεσης ήταν και το στοιχείο που προέκυψε
κατά τη συζήτηση στην επιτροπή ότι ο προμηθευτής είχε επαγγελματική
συνεργασία με τον ένα από τους γαμπρούς του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τέλος, παρά την προσπάθεια του ΔΗΣΥ το θέμα να πέσει στα μαλακά ώστε να
μην αναδειχθεί η ευνοιοκρατική μεταχείριση και η αδιαφάνεια με την οποία η
Κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα, ξεκαθάρισε μέσα από τα στοιχεία και γεγονότα ότι
υπήρχε εμπλοκή για ευνοιοκρατία.
6. Η προκήρυξη διαγωνισμού για μεταστέγαση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού
Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) με σκοπό την πώληση του χώρου του
Συνεδριακού Κέντρου: Το θέμα αναδείχθηκε από την Ομάδα του ΑΚΕΛ από τον
Σεπτεμβρίου 2016. Συζητήθηκε σε αριθμό συνεδριάσεων, ενώ επίσης έγινε επί
τόπου επίσκεψη στο ΑΞΙΚ από τα μέλη της επιτροπής. Με τις τοποθετήσεις και
στοιχεία που παραθέσαμε ως ΑΚΕΛ πείσαμε και άλλους συναδέλφους βουλευτές,
εκτός του ΔΗΣΥ που προφανώς υποστήριξε τους χειρισμούς της Κυβέρνησης, για
τους λανθασμένους χειρισμούς εκ μέρους της Κυβέρνησης για πώληση του χώρου
σε ιδιώτη. Ως ΑΚΕΛ επαναλάβαμε την θέση μας για διαφύλαξη του δημόσιου
χαρακτήρα του ΑΞΙΚ, ενώ ζητήσαμε την απαιτούμενη ενίσχυση του από το Κράτος
ώστε να εξελιχθεί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. Η προσπάθεια της
Κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ για πώληση του χώρου και ιδιωτικοποίηση του
ΑΞΙΚ είναι απαράδεκτες, διότι παρά το ότι ξεπουλούν δημόσιο πλούτο χωρίς η
πράξη αυτή να συνοδεύεται από στοιχεία που να την δικαιολογούν∙ κρίνουμε ότι
πωλούν δημόσια περιουσία η οποία με αναβάθμιση της μπορεί να συμβάλει στην
οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
7. «Η ενδεχόμενη απώλεια εσόδων του Κράτους από την μη δήλωση
εισοδημάτων και την μη καταβολή φορολογίας από ιδιοκτήτες, οι οποίοι
ενοικιάζουν κτίρια στο Κράτος»: Ως θέμα προέκυψε από την Έκθεση του
Γενικού Ελεγκτή και ως ΑΚΕΛ προωθήσαμε αυτεπάγγελτη εγγραφή του για
περισσότερα στοιχεία και πληροφόρηση. Διαφάνηκε μέσα από τη συζήτηση ότι
υπάρχουν περιπτώσεις προσώπων τα οποία λαμβάνουν εισοδήματα από το
Κράτος για ενοικιαζόμενα κτίρια, χωρίς όμως να δηλώνουν στο Τμήμα Φορολογίας
το πραγματικό ύψος των εισοδημάτων τους, με αποτέλεσμα το σοβαρό
ενδεχόμενο απώλειας σημαντικών εσόδων για το Κράτος. Εμείς δηλώσαμε ότι
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τέτοιες πρακτικές αποτελούν σκάνδαλο και ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι οι
κρατικές υπηρεσίες να μην εντοπίζουν αυτή τη φοροαποφυγή, από τη στιγμή που
καταβάλλεται το ενοίκιο από το Λογιστήριο του Κράτους. Καλέσαμε τις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες να χειριστούν το θέμα και πρόθεση μας να το
παρακολουθούμε και επαναφέρουμε για συζήτηση ώστε να μας ενημερώσουν για
τα μέτρα πάταξης του φαινομένου που εφάρμοσαν.
8. «Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν με τις αναδόχους εταιρείες για την
ανάληψη της διαχείρισης του Λιμανιού Λεμεσού και ενδεχόμενη διασπάθιση
από την εφαρμογή τους»: Το θέμα συζητήθηκε από κοινού με την Επ.
Μεταφορών (βλ. σχετικά).
9. «Η απόσπαση λειτουργού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη βάση
της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας»: Μετά την δημοσιότητα
που είχε το θέμα συζητήθηκε στην επιτροπή, ενώ παράλληλα είχε ετοιμαστεί
και σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Οι βουλευτές μας κατά τη συζήτηση
επέκριναν τον Υπουργό Οικονομικών για την αδιαφανή διαδικασία που
ακολούθησε για την απόσπαση της συγκεκριμένης λειτουργού, εφόσον όλα
καταδείκνυαν ότι επρόκειτο για μια υπόθεση βολέματος ημετέρων.
10. «Οι συνεχείς δημόσιες και έντονες διαφωνίες των μελών του Υπουργικού
Συμβουλίου με τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και τα
πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται στον οικονομικό και διαχειριστικό
έλεγχο της Κυβέρνησης»: Αφορμή εγγραφής του θέματος είναι η
επαναλαμβανόμενη και προκλητική συμπεριφορά Υπουργών της Κυβέρνησης
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για την απαξίωση και προσπάθεια τους για εκμηδενισμό και
περιθωριοποίηση προς τον ανεξάρτητο θεσμό του Γενικού Ελεγκτή. Ειδικότερα
αυτή η συμπεριφορά εντείνεται όταν ο νυν Γενικός Ελεγκτής υποδεικνύει με τις
εκθέσεις του παραλείψεις και παράτυπες ενέργειες τους.
Επιτροπή Περιβάλλοντος
1. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (τροπ.)
Νόμος του 2016: Υπήρξε μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις πρόνοιες του
συγκεκριμένου νομοσχεδίου, καθώς και εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις και
προσεγγίσεις. Ως ΑΚΕΛ, στόχος μας ήταν να διατηρηθεί η ισορροπία και να
ψηφιστεί μια νομοθεσία με αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες ρήτρες, οι οποίες
από την μια θα απέτρεπαν την παράνομη θήρευση, θα είχαν αποτελεσματικές
διαδικασίες επιβολής προστίμων ώστε να καταστούν αποτρεπτικές για επανάληψη
του αδικήματος, καθώς επίσης να έβγαζαν την Κύπρο από την «μαύρη» λίστα της
Ε.Ε. για ανυπαρξία αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου. Είχαμε σωρεία
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συναντήσεων με ΜΚΟ και ομάδες ενδιαφερομένων ώστε να καταλήξουμε σε μια
συνολική τοποθέτηση. Με τροπολογίες μας πλέον θα υποχρεώνεται ο Υπουργός
να ενημερώνει σε εξαμηνιαία βάση την Επιτροπή Περιβάλλοντος σχετικά με τις
ποινές που επιβλήθηκαν. Ενώ στηρίξαμε και τροπολογία του Κινήματος
Οικολόγων με την οποία εκδίδεται πλέον γραπτή παρατήρηση σε παρανομούντες,
ορίζοντας παράλληλα την αόριστη έννοια που υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο για
παραπτώματα «κατά λάθος». Η έκδοση εξωδίκων για ρύθμιση των αδικημάτων,
σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα χρονοβόρα δικαστική διαδικασία πιστεύουμε θα
συμβάλει στην καταπολέμηση της παράνομης θήρευσης. Με τις νέες πρόνοιες για
ψηλότερες ποινές σε περιπτώσεις μαζικής θήρευση άγριων πτηνών, σε σύγκριση
με τις ποινές που επιβάλλονται σήμερα, καθώς και αναλογικότητα των ποινών
όπως εισάγεται είναι θετικά. Η μεταφορά μικρών ποσοτήτων μαγειρεμένου
θηράματος σε χώρους εστίασης υιοθετήθηκε προκειμένου να απαντηθούν οι
ανησυχίες των υγειονομικών υπηρεσιών σε σχέση με την υγιεινή στους χώρους
εστίασης. Ως ΑΚΕΛ θα παρακολουθούμε την εφαρμογή και ήδη δηλώσαμε έτοιμοι
εάν να συζητήσουμε την εφαρμογή ρυθμίσεων παρόμοιων με αυτές που ισχύουν
για τα ψάρια και άλλα είδη άγριας πανίδας που σερβίρονται στα εστιατόρια. Τέλος,
όσο αφορά το σύνολο του Νόμου ως Κόμμα θα αναμένουμε και θα αξιολογήσουμε
τα αποτελέσματα της εφαρμογής των νέων αυστηρότερων ρυθμίσεων και όπου
χρειαστεί θα επανέλθουμε.
2. Η στρατηγική εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική
Αλλαγή: Έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Γεωργίας. Ο πρόεδρος και τα μέλη
της Επ. Περιβάλλοντος, σημείωσαν την υποστήριξη τους στην προσπάθεια
επίτευξης του σχεδίου αυτού και θα παρακολουθούν στενά την πορεία εφαρμογής
του
3. Άμεση ανάγκη μετακίνησης των καλωδίων υψηλής τάσης από την περιοχή
Κάτω Πολεμιδιών: Το θέμα εγγράφηκε μετά από παράπονα των κατοίκων για την
υγεία τους, λόγω της υψηλής τάσης ρεύματος που διοχετεύεται μέσω των
καλωδίων, αλλά και για προστασία του περιβάλλοντος.
4. Τα πορίσματα της Υπουργικής Μεσογειακής Συνόδου για το στρατηγικό
σχέδιο για την εκπαίδευση και αειφόρο ανάπτυξη στην Μεσόγειο.
Διαμορφούμενες προοπτικές για την Κύπρο».
5. Η κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη οικιστική περιοχή Καλλιθέας στο
Δήμο Ιδαλίου, λόγω της υπερχείλισης λάκκων αποχέτευσης πολυκατοικιών
που βρίσκονται στη περιοχή και η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων ή ακόμη
και για εξέταση δημιουργίας αποχετευτικού συστήματος.
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6. Η κατάσταση που επικρατεί στην οικιστική περιοχή Λαξιά του Δήμου
Παραλιμνίου, λόγω της δυσοσμίας από τις φάρμες με την επωνυμία
Κουζαλή, οι οποίες επηρεάζουν μεγάλο μέρος της οικιστικής αλλά και της
τουριστικής περιοχής του Δήμου Παραλιμνίου.
7. Οι επεμβάσεις συνεργείων του Δήμου Παραλιμνίου, με τη χρήση εκσκαφέων,
εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και μέσα στη θάλασσα. Λάβαμε
σωρεία επιστολών ότι ο Δήμος Παραλιμνίου με τη χρήση εκσκαφέων επεμβαίνει
εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και μέσα στη θάλασσα. Σύμφωνα δε,
με πληροφόρηση μας η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου έχει ζητήσει τον
τερματισμό των επεμβάσεων. Ως εκ τούτου καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους
σε συνεδρία στη Βουλή ώστε να διευκρινιστεί τι συμβαίνει και υπάρξουν
κατάλληλες ενέργειες για προστασία του περιβάλλοντος και τερματισμού
παράνομων επεμβάσεων.
8. «Επιχωμάτωση με υλικό που περιέχει ίνες αμιάντου στο Λύκειο
Δασούπολης». Το θέμα αναδείχθηκε μέσα από την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
και ζητήσαμε την συζήτηση και ενημέρωση στην Επιτροπή, ώστε να γνωρίζουμε
εάν το Υπουργείο έκανε όλες τις ενέργειες για απομάκρυνση τους.
9. Οι αντιδράσεις που προκύπτουν από διάφορες ομάδες πολιτών για την
ανάπτυξη του έργου Marco Polo Limassol και πιο συγκεκριμένα για τους
πύργους που προβλέπεται να ανεγερθούν μπροστά από τα Blocks A και Β.
10. Οι αντιδράσεις που προκύπτουν από ομάδα Ιδιοκτητών εναντίον της
δημιουργίας Στάβλων αλόγων και Σχολής Ιππασίας στην περιοχή της
Ασγάτας, κοντά σε οικίες και πλησίον του στρατοπέδου Γ. Κατσαρή.
11. Οι κίνδυνοι και οι πιθανές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
από τα κινητά τηλέφωνα, wifi και από άλλες ασύρματες συσκευές και
συνδέσεις ψηλής συχνότητας ενέργειας, ειδικότερα για τα παιδιά, και μέτρα
/δράσεις προφύλαξης που πρέπει να αναληφθούν από το κράτος.
12. Συνάντηση με Ομάδα Πολιτών Έγκωμης για την αδειοδότηση κεραίων στην
περιοχή από τον Δήμο Έγκωμης. Η συνάντηση έγινε αφού υπάρχει έντονη
ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον. Μετά
την συνάντηση έγιναν διαβήματα στους αρμόδιους φορείς.
13. Επιστολή προς Υπουργό Εσωτερικών για αφαίρεση αμιάντων από το ΡΙΚ.
Με πρωτοβουλία των βουλευτών μας και μετά την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
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που αναφέρει τα προβλήματα, στείλαμε ως Ομάδα επιστολή με την οποία
ζητούσαμε την άμεση απομάκρυνση των αμιάντων που αποδεδειγμένα είναι
ανθυγιεινό υλικό. Μετά τη δημόσια πίεση και κριτική το Υπουργείο απάντησε με
δέσμευση για απομάκρυνση τους.
14. Επιστολή προς ΑΤΗΚ και Δήμο Αγλαντζιά για παράπονα πολιτών για
παράνομη αδειοδότηση δυο κεραίων κινητής τηλεφωνίας υπό τον Δήμο
Αγλαντζιάς: Αφού λάβαμε τα σχετικά παράπονα πολιτών ενεργήσαμε άμεσα
ώστε να έχουμε τις αναγκαίες απαντήσεις για περαιτέρω δράση.
15. Επιστολή προς Δήμαρχο Παραλιμνίου μετά από παράπονα δημοτών για
χρήση ανακυκλωμένου νερού σε πάρκα, κυκλικούς κόμβους και χώρους
πρασίνου, καθώς και η παντελής απουσία από δημόσιους χώρους του Δήμου
προειδοποιητικών πινακίδων που να αναφέρουν ότι το νερό είναι μη πόσιμο.
16. Επιστολή προς Υπουργό Γεωργίας, κατόπιν επιστολής πολιτών της
κοινότητας Καντού για τα προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία του
βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκεται εντός της
κοινότητας. Ανάμεσα στα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτό της έντονης
δυσοσμίας, γεγονός που επηρεάζει και την υγεία των κατοίκων της κοινότητας, οι
οποίοι δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, καθώς και το επεξεργασμένο νερό που
είναι εκτός προδιαγραφών.
17. Επιστολή προς Υπουργό Παιδείας, για θέσπιση νομοθεσίας για απαγόρευση
wi-fi σε σχολεία και νηπιαγωγεία λόγω ύπαρξης ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας. Ζητήσαμε ενημέρωση με λεπτομέρεια για την πολιτική που
εφαρμόζει το Υπουργείο σήμερα και τις προθέσεις του ώστε να μειωθούν οι
επιπτώσεις στην υγεία μικρών παιδιών.
18. Επιστολή προς Δήμαρχο Ιδαλίου για πρόβλημα επί της οδού Πίνδου στην
Καλλιθέα στο Δάλι: υπερχείλιση λάκκου αποχέτευσης της πολυκατοικίας που
βρίσκεται στην λόγω διεύθυνση, με αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν στον
οχετό όμβριων υδάτων και στο δρόμο, και ως εκ τούτου να επικρατεί μια
ανυπόφορη κατάσταση λόγω δυσοσμίας, αλλά και εμφάνισης μολυσμένων
κουνουπιών.
19. Συνάντηση με Οργανισμό Ανακύκλωσης Κύπρου για θέματα και προβλήματα
που αντιμετωπίζουν. Έπειτα έγιναν διαβήματα μέσω του Υπουργείου Γεωργίας και
καθορίστηκε συνάντηση με Υπηρεσία Μεταλλείων για να λύσουν ορισμένα από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
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20. Συναντήσεις με ομάδες πολιτών /ιδιοκτητών γης του ΑΚΑΜΑ. Ζητήθηκε να
εγγραφεί το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για ενημέρωση από τους
Υπουργούς Γεωργίας και Εσωτερικών. Ως Ομάδα του ΑΚΕΛ εκτός των
συναντήσεων και συζήτησης, στείλαμε επιστολή προς το Τμήμα Περιβάλλοντος
για ενημέρωση σχετικά με εξελίξεις που αφορούν το Σχέδιο Διαχείρισης,
Ανάπτυξης και Αξιοποίησης ΑΚΑΜΑ.
21. Ερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας, μετά από παράπονα δημοτών για την
εικόνα που παρουσιάζουν εδώ και πολύ καιρό οι λεκάνες των υδατοφράκτων της
επαρχίας Λεμεσού, με την οποία ζητούσαμε να ενημερωθεί η Βουλή των
Αντιπροσώπων για τα μέτρα καθαριότητας που λαμβάνονται από πλευράς των
αρμόδιων τμημάτων του υπουργείου.
Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων, Παθόντων
1. «Τα προβλήματα των Συνοικισμών Δρομολαξιάς και οι συνέπειες στην
ποιότητα ζωής στον προσφυγικό κόσμο»: Το θέμα συζητήθηκε μετά από
επίσκεψη Βουλευτών στο Δήμο της Δρομολαξιάς, κατά την οποία εντοπίστηκαν
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Η συζήτηση στην Επιτροπή αποτέλεσε
και την αφορμή να ανοίξει θέμα για συμπερίληψη του Δήμου Δρομολαξιάς στους
Αστικούς Δήμους με στόχο την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλιών.
2. «Ενημέρωση
για
τον
τερματισμό
συμβάσεων
παραχώρησης
τουρκοκυπριακών περιουσιών στο Δήμο Πάφου»: Το θέμα εγγράφηκε από
την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, μετά από επί τόπου επίσκεψη και συναντήσεις
που είχαν βουλευτές μας με επαγγελματίες στο Δήμο Πάφου, που ενοικιάζουν
τουρκοκυπριακά εμπορικά καταστήματα. Διαφάνηκε ότι έχει δημιουργηθεί μια
ιδιότυπη κατάσταση στο Δήμο Πάφου, βάσει της οποίας ο Δήμος ζητά από τον
Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών να του παραχωρούνται τουρκοκυπριακά τεμάχια και
εμπορικά υποστατικά. Αρνητικό αποτέλεσμα της νέας αυτής πρακτικής είναι το
γεγονός ότι δεκάδες πρόσφυγες που απασχολούνταν και αξιοποιούσαν αυτά τα
επαγγελματικά καταστήματα χάνουν την δουλειά τους. Ως ΑΚΕΛ ζητήσαμε από
τον Δήμο να αναθεωρήσει την απόφαση του, ώστε να τεθεί ένα τέλος σ’ αυτή την
αρνητική κατάσταση.
3. «Η αναγκαιότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας των εγκρίσεων των
προσφυγικών χορηγιών από την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης
Εκτοπισθέντων»: Το θέμα και πάλι τέθηκε από την Ομάδα του ΑΚΕΛ, η οποία
εντόπισε το πρόβλημα που προκύπτει από το γεγονός ότι η έγκριση των
προσφυγικών χορηγιών, βάσει των Κανονισμών της Υπηρεσίας Μέριμνας και
Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ίσχυαν για ένα χρόνο. Το περιορισμένο αυτό
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χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσκολίες που προκύπτουν
τα τελευταία χρόνια από τη μη έγκριση δανείων ή εξασφάλιση των αναγκαίων
οικονομικών πόρων, οδήγησαν πολλές οικογένειες προσφύγων που ενώ είχαν
εξασφαλίσει έγκριση για χορηγία να μην μπορούν να την αξιοποιήσουν, με
αποτέλεσμα να ακυρώνεται η έγκριση και να πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση.
Σε περιορισμένες περιπτώσεις δόθηκε παράταση. Μετά την πρόκληση της
δημόσιας συζήτησης και προβληματισμών που κατατέθηκαν από το ΑΚΕΛ η
Υπηρεσία Μέριμνας ενημέρωσε ότι αναθεώρησε την πρακτική της και ότι η χρονική
διάρκεια των εγκρίσεων θα επεκταθεί αρχικά με οδηγίες του Διευθυντή, ενώ
παράλληλα θα αρχίσουν να επεξεργάζονται τροποποίηση στον Κανονισμό.
4. Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι με τη λειτουργία του
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και τη μετεξέλιξή του ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες του προσφυγικού κόσμου: Υπό το φως
των εξελίξεων το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή και λήφθηκαν σοβαρά υπόψη:
-

-

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου για το κόστος της τουρκικής εισβολής.
Το ζήτημα που προέκυψε με τις υπερχρεώσεις δανείων από την Κεντρική
Συνεργατική Τράπεζα με το Φορέα να δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά σωρεία
δανείων που δόθηκαν μέσω των δικών του σχεδίων.
Η θέση του ΑΚΕΛ για μείωση του επιτοκίου που θα επιβαρύνεται ο δανειολήπτης
των στεγαστικών σχεδίων του Φορέα.
Η θέση του ΑΚΕΛ για την αναγκαιότητα εφαρμογής νέου σχεδίου που να αφορά
περιπτώσεις προσφύγων που βρίσκονται σε δυσπραγούσα κατάσταση.

5. Η εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς
Συνοικισμούς και στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης και το κόστος
σύνδεσης τους με τις οικιστικές μονάδες: Το θέμα τέθηκε εκ νέου προς
συζήτηση μετά από παράπονα που κατατέθηκαν από κατοίκους σε συνοικισμούς
κυρίως στη Λεμεσό ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σύνδεση τους με το Κεντρικό
Αποχετευτικό Δίκτυο. Επίσης τέθηκε το θέμα σχετικά με τα τέλη κατασκευής των
αποχετευτικών στους Συνοικισμούς, όπου το κόστος κατασκευής καταβλήθηκε
από το κράτος, ενώ ζητείται από τους πρόσφυγες να καταβάλλουν τέλη
κατασκευής. Το θέμα παραμένει ανοικτό και οι συζητήσεις συνεχίζονται στην
Επιτροπή.
6. Η πολιτική χορηγιών σε προσφυγικά σωματεία από τα Υπουργεία
Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού και τον Κυπριακό
Οργανισμό Αθλητισμού: Ως ΑΚΕΛ πραγματοποιήσαμε συναντήσεις για
ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν τα προσφυγικά σωματεία και αθλητικούς
συλλόγους. Σχετικά με το θέμα ετοιμάστηκε μελέτη από τον ΚΟΑ για τις ανάγκες
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των προσφυγικών σωματείων, η οποία υποβλήθηκε στον Υπουργό Παιδείας με
υπόμνηση να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού
για το νέο έτος.
Θέμα, επίσης, τέθηκε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή για τους εκτοπισμένους
γυμναστικούς συλλόγους με ειδικές αναφορές στο πολύ σημαντικό τους έργο και
το γεγονός ότι μέσω τους αναδεικνύονται αθλητές διεθνούς εμβέλειας,
υπογραμμίζοντας παράλληλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι
λόγω έλλειψης κατάλληλων εγκαταστάσεων για την προπόνηση των αθλητών τους
και κατά προέκταση τη διατήρηση των δεσμών με τον προσφυγικό κόσμο.
7. «Η υποστελέχωση της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως
Εκτοπισθέντων και τα προβλήματα που δημιουργούνται»: Η υποστελέχωση
της υπηρεσίας αποτελεί τον βασικότερο λόγο για τις καθυστερήσεις στην εξέταση
των αιτήσεων. Κατά τη συζήτηση ενημερωθήκαμε ότι η Υπηρεσία θα προχωρούσε
σε εργοδότηση υπό τη μορφή αγοράς υπηρεσιών. Ως ΑΚΕΛ διαφωνήσαμε με τον
αποσπασματικό αυτό τρόπο επίλυσης του προβλήματος, διότι θεωρούμε ότι το
πρόβλημα πρέπει να λυθεί οριστικά με την εργοδότηση μόνιμου προσωπικού. Με
την επαναφορά του θέματος για συζήτηση στην Επιτροπή, η Υπηρεσία μας
ενημέρωσε ότι αναθεώρησε τη θέση της και θα προχωρούσε με υπερωρίες για
την εξέταση των συσσωρευμένων αιτήσεων. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
που τέθηκαν θα εξετάσουν όλες τις αιτήσεις πριν το τέλος του 2017. Αναμένουμε
την εξέλιξη του θέματος για να επανέλθουμε.
8. «Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της αναστήλωσης του
Μοναστηριού του Αποστόλου Αντρέα»: Υπήρξαν πολλαπλές συνεδριάσεις για
το θέμα εφόσον τα προβλήματα που ανέκυπταν προκαλούσαν εμπόδια στην
πορεία των εργασιών αναστήλωσης. Καταλυτική ήταν η παρέμβαση της Προέδρου
της Επιτροπής, βουλευτού του ΑΚΕΛ, για να ξεπεραστούν προβλήματα.
9. «Ενημέρωση για το έργο της Τεχνικής Επιτροπής σε σχέση με την
κατάσταση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στα
κατεχόμενα»: Δεδομένων των εργασιών που γίνονται για αναστήλωση μνημείων
πολιτιστικής κληρονομιάς και του ενδιαφέροντος της Επιτροπής κατά τακτά
διαστήματα καλούνται σε συζήτηση εκπρόσωποι της Τεχνικής Επιτροπής για
ενημέρωση και όπου δη συντονισμό.
10. «Τα προβλήματα με την παλαιότητα των οικοδομών στους Συνοικισμούς
Αγίου Ελευθερίου, Αποστόλου Ανδρέα και Αποστόλου Λουκά στα Λατσιά»:
Το θέμα απασχόλησε πολλές φορές την Επιτροπή, καθώς η ελλιπής ανταπόκριση
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των κυβερνητικών υπηρεσιών για συντήρηση και επιδιόρθωση πολυκατοικιών και
κατοικιών στους τρεις Συνοικισμούς στο Δήμο Λατσιών, εντείνει κάθε χρόνο τα
προβλήματα. Στις συζητήσεις αναδείχθηκαν οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν
ένεκα της παλαιότητας των πολυκατοικιών. Η Πολεοδομία δεσμεύτηκε να
προχωρήσει σε ελέγχους της στατικής επάρκειας των πολυκατοικιών στο Δήμο και
να αρχίσει την ανέγερση τριών πολυκατοικιών στη θέση εκείνων που κρίθηκαν
επικίνδυνες και κατεδαφίστηκαν.
Με αφορμή τη συζήτηση έγινε εκτενής αναφορά για το θέμα της συντήρησης
προσφυγικών κατοικιών και πολυκατοικιών σε όλη την Κύπρο. Καθώς και θέματα
που αφορούν τη συντήρηση δρόμων και πεζοδρομίων, την καθαριότητα και
τοπιοτέχνηση πάρκων και ανοικτών χώρων. Δυστυχώς, προκύπτει από τη
συζήτηση πως οδηγείται σε τερματισμό η λειτουργία του δυαδικού συστήματος
διαχείρισης των συνοικισμών και με μονομερή απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών η αρμοδιότητα αυτή ανατέθηκε στους Δήμους, χωρίς όμως να τους
παραχωρηθεί οποιοδήποτε επιπρόσθετο κονδύλι. Εξέλιξη που ουσιαστικά
σημαίνει δεν θα γίνεται κανένα έργο. Η Ένωση Δήμων κατέθεσε τις ενστάσεις της
για την απόφαση του ΥΠΕΣ.
11. «Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες
περιοχές της Κύπρου»: Έγιναν επανειλημμένες συζητήσεις για το θέμα και
αναδείχθηκαν θέματα που αφορούν τη διαχείριση τ/κ περιουσιών, καθώς και
θεμάτων σχετικών με την αύξηση των ενοικίων σε επαγγελματικά υποστατικά και
στους χρήστες τ/κ κατοικιών, τα προβλήματα συντήρησης των τ/κ κατοικιών και η
μελέτη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ περιουσιών για μια νέα προσέγγιση στην
διαχείριση αυτών των περιουσιών.
12. «Επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στον Κυβερνητικό Οικισμό
Αγίου Ιωάννη, Αγίων Αναργύρων και Κοκκίνων στη Λάρνακα»:
Αντιπροσωπεία Βουλευτών του ΑΚΕΛ επισκέφθηκε τους συγκεκριμένους
συνοικισμούς και συζήτησε τα προβλήματα που υπάρχουν. Άμεσα προωθήσαμε
στην Επιτροπή για συζήτηση τα όσα καταγράψαμε ως προβλήματα και
οργανώθηκε επιτόπου επίσκεψη της Επιτροπής ώστε να συζητηθούν με τους
υπηρεσιακούς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Βασικός λόγος της επίσκεψης στο συνοικισμό Αγίου Ιωάννη ήταν ο τερματισμός
του συμβολαίου για εγκατάσταση ανελκυστήρων. Διαφάνηκε, δυστυχώς, ότι
υπάρχει καθυστέρηση στην εγκατάσταση ανελκυστήρων, καθώς και ότι το
πρόγραμμα προχωρεί με πολύ αργούς ρυθμούς παρατείνοντας έτσι τα μεγάλα
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προβλήματα στην εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ασθενών που βρίσκονται
ουσιαστικά εγκλωβισμένοι στους ορόφους.
13. Προβλήματα παθόντων: Τέθηκε θέμα επανειλημμένα για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι παθόντες, καθώς και προτάσεις για επέκταση της στήριξης που
προσφέρει το κράτος. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα αιχμαλώτων του 1974,
κατά την οποία διαφάνηκε ότι η πολυνομία που υφίσταται περιπλέκει και
πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Γίνονται ήδη ενέργειες θέσπισης μιας νομοθεσίας
ώστε να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν με την ερμηνεία και εφαρμογή του
Νόμου.
14. Προβλήματα Εγκλωβισμένων: Ως ΑΚΕΛ σε τακτά χρονικά διαστήματα
επισκεπτόμαστε τους εγκλωβισμένους καταγράφοντας προβλήματα και ανάγκες,
τα οποία μεταφέρουμε στην Επιτροπή για συζήτηση και επίλυση. Με αυτό τον
τρόπο πετύχαμε να αντιμετωπιστεί σειρά προβλημάτων, όπως η διαδικασία
διορισμού δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία των εγκλωβισμένων, η ποιότητα
των τροφίμων που διανέμονταν και η ανάγκη βελτιωτικών έργων στο χώρο
διανομής τροφίμων στο Ριζοκάρπασο. Θέσαμε, εξίσου, ζήτημα για την ανάγκη
καταρτισμού νέου σχεδίου συντήρησης των κατοικιών των εγκλωβισμένων, καθώς
και σχεδίου στέγασης νέων ζευγαριών εγκλωβισμένων. Ζητήσαμε να δοθούν
λύσεις στη μεγάλη καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων επανεγκατάστασης, στα
προβλήματα λήψης τηλεοπτικού σήματος στα εγκλωβισμένα χωριά, στη
συντήρηση του κοιμητηρίου Ριζοκαρπάσου, στη συντήρηση της εκκλησίας του
Αγίου Συνεσίου, στον διορισμό νοσηλευτή για εξυπηρέτηση των εγκλωβισμένων,
στις επιδοτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων και για το πρόγραμμα νέων γεωργών
και κτηνοτρόφων.
15. Θέματα Αγνοουμένων, ΔΕΑ και ζητήματα συγγενών Αγνοουμένων: Ως ΑΚΕΛ
πρώτοι θέσαμε το θέμα του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους
αγνοούμενους της Κύπρου, ενώ με δικές μας ενέργειες και σε συνεργασία με την
Ομάδα της GUE/NGL πετύχαμε το διορισμό του. Αναμένεται επίσκεψη του στην
Κύπρο.
Παράλληλα, αναδείξαμε επανειλημμένα την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης της
ΔΕΑ και της επίσπευσης των διαδικασιών ταυτοποίησης οστών που βρίσκονται
στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο, την ανάγκη ενημέρωσης για συλλογή
πληροφοριών από όσους κατέχουν στοιχεία, καθώς και την ανάγκη εύρεσης
στοιχείων από αρχεία χωρών που το 1974 συμμετείχαν σε Ειρηνευτικές
αποστολές στην Κύπρο. Στο πλαίσιο συναντήσεων της Επιτροπής με Ομάδες
Φιλίας που επισκέπτονται την Κύπρο θέσαμε το θέμα για άσκηση πιέσεων προς
την Τουρκία για εξεύρεση λύσης.
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Εξίσου πρώτοι θέσαμε θέμα για τους γονείς και συζύγους αγνοουμένων που δεν
ήταν δικαιούχοι επιδόματος φροντίδας στο σχέδιο φροντίδας της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και μετά από αρκετές πιέσεις και συζητήσεις το
θέμα επιλύθηκε. Παρακολουθούμε την εφαρμογή βέβαια.
16. Στα πλαίσια εργασιών της Επιτροπής οι βουλευτές μας, μεταξύ άλλων, είχαν
συναντήσεις με:
- Με την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκαταστάσεως Παθόντων, κατά την οποία
τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα, η καθυστέρηση
στην σύσταση των ιατροσυμβουλίων, για την οποία προβήκαμε σε ενέργειες
και αντιμετωπίστηκε. Η κάρτα τραυματία πολέμου, για την οποία στείλαμε
επιστολή στον Υπουργό Άμυνας. Τέλος, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα
παραχώρησης ρεύματος με την τιμολόγηση 08.
- Με τον Επίτροπο Προεδρίας, όπου συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν
εγκλωβισμένους και τα οποία ως ΑΚΕΛ εντοπίσαμε κατά τις επισκέψεις μας
στα κατεχόμενα.
- Με τον Υπουργό Εσωτερικών για να συζητήσουμε το σύνολο της προσφυγικής
πολιτικής. Μετά τη συνάντηση έγινε εφικτό να δοθούν κατά προτεραιότητα ένας
αριθμός οικοπέδων σε συνοικισμό αυτοστέγασης στη Λεμεσό, τα οποία αδίκως
δεν είχαν παραχωρηθεί εδώ και μερικά χρόνια. Επιπρόσθετα, προχώρησαν τα
θέματα της επέκτασης της χρονικής διάρκειας των εγκρίσεων και η προσπάθεια
για μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων με την αξιοποίηση της
υπερωριακής απασχόλησης.
- Συνάντηση με το τρίτο μέλος της ΔΕΑ κ. Πολ- Ανρι Αρνι: Μετά την συνάντηση
προχωρήσαμε και ζητήσαμε από όλες τις ειρηνευτικές αποστολές να δώσουν
στην ΔΕΑ τα αρχεία τους ώστε να εξεταστούν για πληροφορίες για χώρους
ταφής αγνοουμένων.
Επιτροπή Υγείας
1. Γενικό Σύστημα Υγείας: Κατά τις συζητήσεις του ΓΕΣΥ η συμβολή της Ομάδας
του ΑΚΕΛ ήταν καθοριστική ώστε τα νομοσχέδια να περιλαμβάνουν πρόνοιες που
να καθιστούν το Σύστημα βιώσιμο και λειτουργικό, ενώ παράλληλα να
διασφαλίζεται το καθεστώς των εργαζομένων, χωρίς παρεκκλίσεις.
Εκτιμούμε ότι με την ψήφιση των νομοσχεδίων έγινε ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα
προς υλοποίηση μιας πολλά υποσχόμενης μεταρρύθμισης στη χώρα μας, ωστόσο
παραμένουν αρκετά βήματα μέχρι το Σύστημα να πάρει σάρκα και οστά.
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Ως ΑΚΕΛ μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων ζητήσαμε την άμεση σύγκληση
Σύσκεψης Εκπροσώπων Κοινοβουλευτικών Κομμάτων καθώς και εμπλεκομένων
φορέων, ώστε χωρίς καθυστέρηση η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάθεση
Οδικού Χάρτη με μέτρα στήριξης των δημοσίων νοσοκομείων και των
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας μέχρι την υλοποίηση του ΓΕΣΥ. Η
Κυβέρνηση οφείλει να κάνει τέτοιους σχεδιασμούς ώστε με τήρηση αυστηρών
χρονοδιαγραμμάτων και κοστολόγηση των πολιτικών και δράσεων να στηριχτεί ο
τομέας μέχρι την αυτονόμηση. Επιμένουμε ότι τα δημόσια νοσοκομείο πρέπει από
τώρα να τύχουν στήριξης ώστε να μην αφεθούν στην δίνη των σημερινών
συσσωρευμένων προβλημάτων, για να αποτελέσουν πράγματι τη ραχοκοκαλιά
του ΓΕΣΥ.
Οι βασικότερες από τις τροπολογίες, βελτιώσεις που προτείναμε κατά τη συζήτηση
των νομοσχεδίων, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη διατήρηση της αναλογίας που
συμφωνήθηκε το 2001 στις συνεισφορές εργοδοτών, εργαζομένων και κράτους
(2.65% η τελική εισφορά των μισθωτών, συνταξιούχων και αξιωματούχων του
κράτους, 2.90% των εργοδοτών, 4.00% των αυτοτελώς εργαζομένων και 4.70%
το κράτος). Εισηγηθήκαμε την προσθήκη πρόνοιας, που έγινε αποδεκτή, για
αποτροπή της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων νοσηλευτηρίων
(άρθρο 16). Αγωνιστήκαμε ώστε να διασφαλίσουμε τη συμβολή του κράτους στη
λειτουργία των αυτονομημένων νοσηλευτηρίων για τα πέντε πρώτα χρόνια
εφαρμογής του Συστήματος. Υπήρξε εμπλοκή στο ζήτημα, ώσπου τελικά το
Υπουργείο δέχτηκε μια παρεμφερή λύση ώστε το κράτος να μπορεί να καλύπτει
διά χρηματοδότησης τυχόν ελλείμματα του Οργανισμού για τα πέντε (5) πρώτα
χρόνια που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά την εισαγωγή και λειτουργία της
εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας του Γενικού Συστήματος Υγείας.
Αναφορικά με τα εργασιακά ζητήματα προτείναμε και έγινε αποδεκτό το ωρομίσθιο
προσωπικό που θα προσληφθεί από τον αυτονομημένο οργανισμό να έχει τα ίδια
καθήκοντα όπως και το ωρομίσθιο προσωπικό που εργάζεται τώρα στα δημόσια
νοσηλευτήρια. Επιπρόσθετα, στις προσλήψεις να ισχύουν οι συλλογικές
συμβάσεις που θα επιτυγχάνονται μεταξύ εργοδότη και συντεχνιών, αφού
εντοπίσαμε τις ελλείψεις των νομοσχεδίων σε ότι αφορά την κάλυψη των
εργαζομένων. Τέλος, ως Κόμμα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι που
θα προσληφθούν στο νέο αυτονομημένο οργανισμό με συμβόλαιο δεν θα έχουν
δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας, μετά από επιμονή μας, ο Υπουργός δέχτηκε
ότι τα διαλαμβανόμενα σε συλλογική σύμβαση ως ελάχιστες απολαβές θα είναι
απόλυτα δεσμευτικά και θα υπερισχύουν έναντι αντίθετων προνοιών του
συμβολαίου.
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2. Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων
Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου) Νόμος του 2014: Σκοπός της πρότασης νόμου που κατατέθηκε με
πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ και συνυπογράφηκε και από άλλα Κόμματα είναι: (α) ο
εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, η
διεύρυνση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του και η μετονομασία του σε Αρχή
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου η οποία θα συντονίζει και ελέγχει όλες τις
ενέργειες ενάντια στις εξαρτήσεις γενικά και δεν θα περιορίζεται μόνο στις
παράνομες ουσίες και το αλκοόλ, με στόχο την ολιστική και πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση των διάφορων μορφών εξαρτήσεων, (β) Ο εκσυγχρονισμός των
όρων και της ερμηνείας που δίδεται σε αυτούς έτσι ώστε να συνάδουν με τα
σημερινά επιστημονικά δεδομένα.
3. Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016: Σκοπός
της πρότασης είναι να παρατείνει μέχρι το Φεβρουάριο του 2017 τη θητεία των
μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αισθητικών
Κύπρου, η οποία έληγε το Σεπτέμβριο του 2016, ενώ άλλο άρθρο του ίδιου νόμου
προέβλεπε ότι η Γενική Συνέλευση των εγγεγραμμένων αισθητικών διεξάγεται το
πρώτο δίμηνο κάθε έτους. Με την προτεινόμενη τροποποίηση καλύφθηκε ένα
νομικό κενό για τη διευκόλυνση των εργασιών του Δ.Σ. του Συλλόγου Αισθητικών
Κύπρου και για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού
πλαισίου.
4. Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας)
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2016: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
παράταση για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2017, η περίοδος
κατά την οποία να στελεχώνονται με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, αφού η
ισχύουσα ρύθμιση εκπνέει κατά την 31/12/2016. Ειδικότερα, η πρόταση νόμου
αποσκοπεί στην αποφυγή του φαινομένου της υποστελέχωσης ή του κλεισίματος
μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών, λόγω αδυναμίας εξεύρεσης μαιών-μαιευτών.
5. Ο περί Προστασίας της Υγείας Νόμος (Έλεγχος του Καπνίσματος): Στο νόμο
για τον έλεγχο του καπνίσματος που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής
στις 24/2/2017 ως Κοινοβουλευτική Ομάδα είχαμε καταθέσει τροποποίηση για
απαγόρευση του καπνίσματος και στους χώρους που παίζονται τα παίγνια στο
Καζίνο, η οποία απορρίφθηκε. Σκοπός της εισήγησης μας ήταν να διασφαλιστεί η
ίση μεταχείριση μεταξύ των κέντρων αναψυχής και εστίασης ώστε να καταργηθεί
η δυνατότητα παρέκκλισης των καζίνο από την νομοθεσία. Υπερψηφίστηκε κοινή
τροπολογία ΑΚΕΛ-Οικολόγων για μη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικού
τσιγάρου σε δοκιμαστήρια/ χώρους πώλησης αυτού του είδους τσιγάρων.
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6. Ιατρική Σχολή και η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με τα δημόσια
νοσηλευτήρια. Σκοπός της συζήτησης ήταν να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για
ομαλή συνεργασία μεταξύ Ιατρικής Σχολής και δημόσιων νοσηλευτηρίων στην
άσκηση πρακτικής των φοιτητών ιατρικής με πλήρη αξιοποίηση των κυβερνητικών
ιατρών. Και να μην θυματοποιηθούν οι φοιτητές.
Οι βουλευτές μας κάλεσαν το Υπουργείο Υγείας:
- Σε διάλογο με τους εμπλεκομένους φορείς (Ιατρική Σχολή και γιατρούς),
- Να δημιουργήσει δομή που να καλύπτει την πρακτική άσκηση των φοιτητών
ώστε το όραμα για περισσότερη αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών να γίνει
πραγματικότητα και
- Να μην μείνουν οι φοιτητές του 4ο έτους χωρίς πρακτική.
- Να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο που να καλύπτει το θέμα γιατί έγιναν κάποιες
διευθετήσεις πολύ πρόχειρες, το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Υ.Υ.
Tέλος, το Υπουργείο είχε δεσμευτεί από τότε (2016) για κατάθεση νοοσχεδίου,
χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι χειροπιαστό που να υλοποιεί την δέσμευση
της Κυβέρνησης Αναστασιάδη. Ως Ομάδα του ΑΚΕΛ στείλαμε επανηλειμμένα
επιστολές μέσω του Κοινοβουλευτικού μας Εκπροσώπου για το θέμα, χωρίς καμία
απάντηση δυστυχώς.
7. Τα προβλήματα που δημιουργεί η απουσία μαγνητικού και αξονικού
τομογράφου στο Γ.Ν. Λεμεσού, και η ανάγκη άμεσης επίλυσης τους: Το θέμα
επαναφέραμε ως ΑΚΕΛ διότι το χρόνιο πρόβλημα με την έλλειψη μαγνητικού και
αξονικού τομογράφου προκαλεί τεράστια προβλήματα. Η λίστα αναμονής έχει
φτάσει μέχρι το 2018. Το αίτημα από μέρους του νοσοκομείου χρονολογείται,
γι΄αυτό και ως ΑΚΕΛ επαναφέρουμε το θέμα διαρκώς μέχρι να εξευρεθεί λύση.
8. Προβλήματα στην ιατρική παρακολούθηση των εφήβων και ενηλίκων με
συγγενείς καρδιοπάθειες: Το θέμα τέθηκε με εισήγηση δικού μας βουλευτή
και τελικά υιοθετήθηκε από το σύνολο της Επιτροπής. Κύρια το θέμα
αφορούσε τη μη ανανέωση από μέρους του Υπουργείου του συμβολαίου με
την ιδιωτική κλινική «Το Παιδί» σε εξειδίκευση στην παιδοκαρδιολογία. Το
Δ.Σ. του Ιατρικού Κέντρου είχε στείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής,
14.11.2016, εκφράζοντας πρώτον, την ανησυχία του για τη μη κάλυψη των
επείγοντων παιδοκαρδιολογικών περιστατικών της μη εργάσιμες ώρες του
Μακαρείου Νοσοκομείου. Και ότι αυτό αφήνεται στην ευσυνειδησία και την καλή
διάθεση τόσο των γιατρών του δημοσίου αλλά και των γιατρών του Ιατρικού
Κέντρου και δεύτερο, ότι υπάρχουν ασθενείς που παρακολουθούνται από την
Κλινική για πάρα πολλά χρόνια και τώρα μένουν εκτεθειμένοι. Μεταξύ των δύο
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Συνδέσμων Ασθενών αλλά και των γιατρών υπήρχε διαφωνία αν θα έπρεπε να
ανανεωθεί το συμβόλαιο με την ιδιωτική κλινική ή να ενισχυθεί η ήδη υπάρχουσα
γιατρός.
9. Η ακαταλληλότητα και η επικινδυνότητα του κτιρίου του Γενικού Χημείου του
Κράτους, οι επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και για τη δημόσια υγεία: Η
συζήτηση προκλήθηκε αφού τα παράπονα και οι εκθέσεις για το κτίριο δεν
αφήνουν άλλα περιθώρια στην Κυβέρνηση για αναβλητικότητα. Ως Ομάδα
προωθήσαμε το θέμα στην Βουλή, ενώ επίσης πραγματοποιήσαμε και επι τόπου
επίσκεψη. Το κτίριο δεν πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις αντισεισμικότητας,
οι χώροι δεν είναι ασφαλείς ούτε για τους υπαλλήλους του Χημείου. Το κόστος του
ανέρχεται στα 38 εκ. ευρώ και την ανάγκη για ανέγερση νέου κτιρίου την
αναγνωρίζει και το Υπουργείο, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών
μας ανάφερε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς του 2018.
Ο Πρόεδρος δε της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε για έναρξη του έργου. Ως ΑΚΕΛ
αναμένουμε την κατάθεση των προϋπολογισμών του κράτους για το 2018 και
ανάλογα θα δράσουμε ή αντιδράσουμε εάν χρειαστεί.
10. Xειρισμoί της Κυβέρνησης σχετικά με τα Ακτινοθεραπευτικά Κέντρα:
Ζητήσαμε διαμέσου ερώτησης να ενημερωθούμε ακριβώς και ολοκληρωμένα για
τους χειρισμούς που προβαίνει η Κυβέρνηση αναφορικά με τα Ακτινοθεραπευτικά
Κέντρα. Παρακολουθώντας τη μη υλοποίηση των εισηγήσεων της εθνικής
επιτροπής για τον Καρκίνο, την αποδυνάμωση των κρατικών ογκολογικών και
ιδιαίτερα του Ογκολογικού τμήματος του Γ.Ν Λευκωσίας, τη φυγή των ογκολόγων
που παρατηρείται στο τμήμα τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, τη μη προώθηση και
υλοποίηση των σχεδιασμών για τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα στο Γ.Ν Λευκωσίας
και Λεμεσού, παρόλο που υπάρχουν εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί
δημιουργούνται ερωτηματικά τόσο για τα υπάρχοντα ογκολογικά κέντρα όσο και
για αυτά που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν.
11. Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου
Αυδήμου- Πάχνας –Ομόδους: Με επιστολή των βουλευτών μας προς τον
Υπουργό Υγείας, ζητήθηκε όπως εξεταστεί η αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του
Υγειονομικού Κέντρου. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των κοινοτήτων ήταν η
σύμπτυξη των αγροτικών υγειονομικών κέντρων Αυδήμου, Ομόδους, Πάχνας, ο
σταθμός ασθενοφόρων στο Πραστειό Αυδήμου να είναι στελεχωμένο και το κέντρο
με εξειδικευμένο προσωπικό. Εξίσου ζητούν τη μηχανογράφηση ασθενών,
οδοντιατρική κλινική, στελέχωση του περιφερειακού αγροτικού υγειονομικού
κέντρου με τουλάχιστον δύο ιατρούς και με γραφειακό προσωπικό, καθώς και η
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διευθέτηση ειδικών δρομολογίων από και προς το Αγροτικό Υγειονομικό κέντρο
Πάχνας. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στα διαβήματα μας προς τον Υπουργό.
12. Επαρκής στελέχωση Κέντρου Υγείας Λατσιών: Με επιστολή οι βουλευτές μας
αποτάθηκαν προς Υπ. Υγείας για τα προβλήματα και θέματα που αφορούν το
Κέντρο Υγείας Λατσιών. Μέσω συναντήσεων και επιστολών πολιτών
ενημερωθήκαμε ότι το αναφερόμενο Κέντρο Υγείας παρουσιάζει ελλείψεις, κυρίως
ως προς την στελέχωση σε γιατρούς, αλλά και στο φαρμακείο, με αποτέλεσμα να
προκύπτει συμφόρηση, καθυστέρηση και ταλαιπωρία στην περίθαλψη των
ασθενών.
13. Δημιουργία και λειτουργία σε πιλοτική βάση περιφερειακού κέντρου υγείας,
για τις κοινότητες που γειτνιάζουν με την κοινότητα της Παρεκκλησιάς: Με
επιστολή μας προς τον Υπουργό Υγείας καταθέσαμε εισήγηση όπως εξεταστεί το
ενδεχόμενο δημιουργίας και λειτουργίας σε πιλοτική αρχικά βάση ενός
Περιφερειακού Κέντρου Υγείας, το οποίο θα εξυπηρετεί όλες τις κοινότητες που
γειτνιάζουν με την κοινότητα της Παρεκκλησιάς. Σημειώνεται ότι υπάρχει κρατική
γη που μπορεί να προσφερθεί για τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου.
14. Πορεία αναβάθμισης του Περιφερειακού Νοσοκομείου Κυπερούντας και της
Πνευμονολογικής Κλινικής: Έγινε εγγραφή εκ μέρους των βουλευτών μας,
παρόλο που ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις για
αναβάθμιση του Περιφερειακού Νοσοκομείου Κυπερούντας καθώς και της
Πνευμονολογικής Κλινικής. Δεδομένου, όμως, οτι έχει παρέλθει πολύτιμος χρόνος
από τότε χωρίς να γίνουν πολλά, επαναφέραμε το θέμα αξιώνοντας λύση. Ο ίδιος
ο Υπουργός Υγείας σε επίσκεψη του πριν από λίγο καιρό, είχε εκφράσει την έντονη
απαρέσκεια του για τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών αλλά και τις
απαράδεκτες συνθήκες για τους εργαζομένους (ιατρικό, νοσηλευτικό και υπόλοιπο
προσωπικό). Όπως γνωρίζουμε το Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας
εξυπηρετεί σχεδόν 25.000 κατοίκους της περιοχής καθώς και τουρίστες ή
παραθεριστές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Πνευμονολογική Κλινική
νοσηλεύονται ασθενείς με φυματίωση λόγω του κατάλληλου κλίματος. Συνεπώς η
σωστή και επαρκής στελέχωση του αλλά και η αναβάθμιση του νοσοκομείου είναι
πέραν από αναγκαία για το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.
15. Διατήρηση και αναβάθμιση Αγροτικών Υγειονομικών Κέντρων: ανάγκη ενός
γενικότερου επανασχεδιασμού σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Κέντρων σε σχέση
και με τις περιοχές – περιφέρειες που εξυπηρετούν, αλλά και αντιμετώπιση
προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση τους σε ιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό, όπως επίσης τη βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων,
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την αναβάθμιση και βελτίωση του ιατρικού εξοπλισμού κ.α. Παράλληλα,
επισημάναμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία των Τοπικών
Κέντρων Υγείας και σχετίζονται με τη συχνότητα των επισκέψεων των γιατρών και
των νοσηλευτών στις κοινότητες.
16. Μείωση Εμβολιασμών Παιδιών: Μέσω ερώτησης υποδείξαμε το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι εμβολιασμοί των παιδιών, αφού ένας μεγάλος
αριθμός γονιών επιλέγουν να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους, με ότι αυτό
συνεπάγεται. Παρακαλέσαμε τους αρμόδιους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας, να
ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων με στοιχεία εμβολιασμών που έγιναν
τα τελευταία χρόνια, καθώς και ποσοστά, αν υπάρχουν άτομα που δεν
εμβολιάζονται σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με το Καθεστώς των
Δυνάμεών τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2017: Η Συμφωνία μεταξύ της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Ο
συγκεκριμένος τύπος συμφωνιών ρυθμίζει την παρουσία ενόπλων δυνάμεων μιας
ξένης χώρας στο έδαφος μιας άλλης χώρας. Η στρατιωτικοποίηση όμως αυτής της
συνεργασίας και η εμπλοκή της Κύπρου σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς ούτε προς
το συμφέρον του κυπριακού λαού είναι, ούτε στην ειρήνη και τη σταθερότητα της
περιοχής μας συμβάλει.
Στόχος μας ως ΑΚΕΛ είναι να απαλλαγεί η Κύπρος από κάθε ξένη στρατιωτική
παρουσία να μην λειτουργεί ως προγεφύρωμα ή στρατιωτική βάση οποιουδήποτε
τρίτου. Η Κύπρος, αντίθετα, θα πρέπει να αποτελεί γέφυρα ειρήνης, φιλίας και
συνεργασίας όλων των λαών της περιοχής. Για αυτούς τους λογούς ως ΑΚΕΛ
καταψηφίσαμε την εν λόγω συμφωνία.
2. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Σχετικά με την
Ενίσχυση της Συνεργασίας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Σοβαρού Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2016: Η Συμφωνία μεταξύ της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής Σχετικά με την Ενίσχυση της Συνεργασίας για την
Πρόληψη και Καταπολέμηση του Σοβαρού Εγκλήματος παραχωρεί στις αρχές των
ΗΠΑ αυτοματοποιημένη πρόσβαση στα αρχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας για
σκοπούς διερεύνησης, καταπολέμησης αλλά και πρόληψης του σοβαρού
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εγκλήματος. Δίνεται πρόσβαση στις αρχές των ΗΠΑ στα προσωπικά δεδομένα, τα
βιομετρικά στοιχεία και –δυνητικά και στα δεδομένα DNA- των πολιτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ως ΑΚΕΛ καταψηφίσαμε διότι η πρόσβαση στα αρχεία μας θα επιτρέπεται ακόμα
και για μη ποινικές έρευνες ή και για διοικητικές διαδικασίες, αλλά και στις
περιπτώσεις που οι αμερικανικές αρχές θεωρήσουν ότι υπάρχει σοβαρή απειλή
για τη δημόσια ασφάλεια της χώρας τους. Επίσης καταψηφίσαμε διότι θέλουμε
να διασφαλιστεί ότι δεν θα θυσιαστεί η ελευθερία και η ατομικότητα στο όνομα της
ασφάλειας και να προασπίσει τα δικαιώματα των πολιτών.
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και άλλα
διεθνή σώματα
Οι βουλευτές του ΑΚΕΛ συμμετέχουν ανελλιπώς στις αντιπροσωπείες της Βουλής των
Αντιπροσώπων σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς. Με
συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα επιδιώκουμε την οικοδόμηση και την περαιτέρω
καλλιέργεια των διμερών σχέσεων συνεργασίας και την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής
διπλωματίας, με στόχο την προώθηση των εθνικών συμφερόντων της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Η συμμετοχή των βουλευτών του ΑΚΕΛ:
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Γιώργος Λουκαΐδης, Μέλος Αντιπροσωπείας
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά, Μέλος Αντιπροσωπείας
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ
Άντρος Καυκαλιάς, Αρχηγός Αντιπροσωπείας
ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ελένη Μαύρου, Αρχηγός Αντιπροσωπείας
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Κώστας Κώστα, Μέλος Αντιπροσωπείας
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Γιώργος Κ. Γεωργίου, Αρχηγός Αντιπροσωπίας
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ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ευανθία Σάββα, Μέλος Αντιπροσωπείας
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ε (COSAC)
Αδάμος Αδάμου, Μέλος Αντιπροσωπείας
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΜΥΝΑΣ (KΠΑΑ)
Άριστος Δαμιανού, Μέλος Αντιπροσωπείας
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε
Αντρέας Φακοντής, Μέλος Αντιπροσωπείας
ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Χριστάκης Τζιοβάνης, Μέλος Αντιπροσωπείας
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Κοινοβουλευτική Ομάδα
ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις
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