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Αριθμός 4594
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Οι πιο κάτω Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εκδίδονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, βάσει της παραγράφου 4 του Άρθρου 57 του Συντάγματος.
Αριθμός 1042

Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στη Δημόσια
Υπηρεσία.
Αρ. Απόφασης 85.325 της 12.7.2018
Το Συμβούλιο, σύμφωνα με την όγδοη επιφύλαξη του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του
2017, αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, πέντε κενών θέσεων ωρομίσθιων
Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων, Κλ. Ε7 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να υποβάλει την πιο πάνω Απόφαση στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της για πλήρωση των
πιο πάνω θέσεων.

Αριθμός 1043

Αστάθεια εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στο Πισσούρι.
Αρ. Απόφασης 85.327 της 12.7.2018
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να διορίσει τα πιο κάτω πρόσωπα ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην
περιοχή «Λίμνες» στην Κοινότητα Πισσουρίου:
i)

Έπαρχος Λεμεσού (Πρόεδρος).

ii) κ. Γρηγόρης Γρηγορίου, Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, Υπουργείο
Εσωτερικών.
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iii) κα Νίκη Κουλέρμου, Γεωλογική Λειτουργός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
iv) κα Έλενα Σοφοκλέους, Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων.
v) κα Νατάσα Νεοκλέους, Υδρολόγος, Επαρχιακό Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Λεμεσού, Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
β)

Να εξουσιοδοτήσει την Τεχνική Επιτροπή όπως, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2018, προβεί στην ετοιμασία όρων
εντολής για την προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ιδιωτών μελετητών, οι οποίοι, μεταξύ άλλων,
θα εκπονήσουν μελέτη διαχείρισης της αστάθειας του εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» της Κοινότητας Πισσουρίου.
Οι όροι εντολής να περιλαμβάνουν και την εξέταση, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος μέσω
«μελέτης κόστους-οφέλους».

Αριθμός 1044

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του
2018».
Αρ. Απόφασης 85.328 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1200/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2018», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, για ψήφισή του σε νόμο.

2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με τα Άρθρα 1(2), 3(2) και 4(2) της πράξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή
τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ» όπως αυτά τα Άρθρα τροποποιούνται
τελευταία από το Άρθρο 46(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών
αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την κατάργηση της
Οδηγίας 2003/71/ΕΚ.
Αριθμός 1045

Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2018.
Αρ. Απόφασης 85.329 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1201/2018).
Το Συμβούλιο:
α)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 7(2)(στ) και (η) των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας Νόμων του 2006, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί
Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2018, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση.

β)

Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εξωτερικών να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, για έγκριση.
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Αριθμός 1046

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση
και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».
Αρ. Απόφασης 85.330 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1202/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη
Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018», αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα ΙΙ.

β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να καταθέσει το πιο πάνω
νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφισή του σε νόμο.
2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η κύρωση των τροποποιήσεων των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του
Πρωτοκόλλου σχετικά με τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και της Βιολογική Ποικιλομορφία στη Μεσόγειο που
αποφασίστηκαν με την Απόφαση IG.21/16 της 18ης Συνάντησης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης για την
Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και των συναφών Πρωτοκόλλων τον Δεκέμβριο του 2013. Το
νομοσχέδιο τροποποιεί, επίσης, το βασικό νόμο ώστε να προβλέπεται η ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και η
δυνατότητα ώστε Κανονισμοί να μπορούν να προβλέπουν για την έκδοση διαταγμάτων αναφορικά με τεχνικά θέματα και
τον καθορισμό του ύψους τελών.
Αριθμός 1047

α) Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Εταιρειών και Προσωπικού όσον
αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας και Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά
και Ρυμουλκούμενα Ψυγεία) Κανονισμοί του 2018.
β) Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού όσον αφορά
Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής και Στατικό Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής) Κανονισμοί του 2018.
Αρ. Απόφασης 85.331 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1203/2018).
Το Συμβούλιο:
α)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 12(2)(α) των περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων
Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμων του 2016 και 2017, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί
Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Εταιρειών και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό
Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας και Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά και Ρυμουλκούμενα Ψυγεία)
Κανονισμούς του 2018, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα Ι.

β)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 12(2)(γ) των περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων
Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμων του 2016 και 2017, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί
Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού όσον αφορά Ηλεκτρικό Εξοπλισμό
Μεταγωγής και Στατικό Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής) Κανονισμούς του 2018, αντίγραφο των οποίων
επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα ΙΙ.

γ)

Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να καταθέσει τους
πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση.

Αριθμός 1048

Παραχώρηση χορηγίας προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα για το έτος 2018.
Αρ. Απόφασης 85.333 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1205/2018).
Το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους €20.000 προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα, για το έτος
2018, για σκοπούς ενίσχυσης της εν γένει λειτουργίας και δραστηριότητάς της.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει και διαθέσει τις αναγκαίες, για τον πιο πάνω σκοπό,
πιστώσεις.
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Αριθμός 1049

Οικονομική στήριξη της συμμετοχής του Πολιτιστικού Ομίλου Διάσταση στην παράσταση αφιέρωμα στον
Κύπριο Μουσικοσυνθέτη Κώστα Κακογιάννη που διοργάνωσε στο Παρίσι η αντιπροσωπεία της Κύπρου
στην ΟΥΝΕΣΚΟ.
Αρ. Απόφασης 85.334 της 12.7.2018
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την παραχώρηση ποσού ύψους μέχρι €8.000 στον Πολιτιστικό Όμιλο Διάσταση, νοουμένου ότι θα
προσκομίσει αποδείξεις στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι έχει προβεί σε αγορά εισιτηρίων αξίας,
τουλάχιστον, €15.000.

β)

Να εγκρίνει όπως το πιο πάνω ποσό να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού ή των Τμημάτων του και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να εξουσιοδοτήσει τον
Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει τις απαραίτητες πιστώσεις.

Αριθμός 1050

Τροποποίηση της Απόφασης με αρ. 82.726 και ημερ. 31.5.2017 που αφορά την κατασκευή ΤροχιοδρόμουΔιαύλου στην Περιοχή Μάμμαρι Κοκκινοτριμιθιάς.
Αρ. Απόφασης 85.380 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1252/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την τροποποίηση της Απόφασης με αρ. 82.726, ημερ. 31.5.2017 ως ακολούθως:
i)

Να εγκρίνει, σύμφωνα με τους περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμους του 1962 έως 2014, την
αναγκαστική επίταξη και απαλλοτρίωση, αντί την ανταλλαγή, των ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 380, 409 και 410,
συνολικής έκτασης 18.269 τ.μ., που φαίνονται με κίτρινο χρώμα στο συνημμένο στην Πρόταση αντίγραφο του
Κ.Χ. Σχεδίου 2-219-393 και Κ.Χ. Σχεδίου 2-220-393.

ii) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την πιο πάνω αναγκαστική επίταξη και απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τις πρόνοιες των
περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμων του 1962 έως 2014.
β)

Να εγκρίνει τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων, ύψους €109.614, για χρηματική αποζημίωση των ιδιοκτητών
της ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που θα απαλλοτριωθεί, από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι οποίες θα μεταφερθούν στον Προϋπολογισμό του Τμήματος
Δασών για το 2019.

Αριθμός 1051

Παραχώρηση εξουσιοδότησης για υλοποίηση κατασκευών εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας –
Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Περβολιών, Φάση Β’, Λάρνακα.
Αρ. Απόφασης 85.381 της 12.7.2018
Το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α(2) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου,
Κεφ. 59 και Νόμων του 1961 έως 2011, να εξουσιοδοτήσει τον Έπαρχο Λάρνακας, ως Αρμόδια Αρχή, να εγκρίνει την
υλοποίηση των κατασκευαστικών έργων της 2ης Φάσης του Παραλιακού Μετώπου Περβολιών, που εμπίπτουν στη
Ζώνη Προστασίας της Παραλίας.
Αριθμός 1052

Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των Κοινοτικών Συμβουλίων
Καλοπαναγιώτη, Οίκου, Μουτουλλά, Πεδουλά, Γερακιών, Κάμπου, Τσακκίστρας και Μυλικουρίου της
Επαρχίας Λευκωσίας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Προδρόμου, Λεμύθου, Παλαιόμυλου, Τριών Ελιών,
Αγίου Δημητρίου και Καμιναριών της Επαρχίας Λεμεσού.
Αρ. Απόφασης 85.384 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1256/2018).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 84.023 και ημερ. 19.12.2017, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται
σ’ αυτό από το άρθρο 35(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2016 και λαμβάνοντας υπόψη
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τις πρόνοιες του άρθρου 6(3) το περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή
Προγράμματα Νόμου του 2015, αποφάσισε:
α)

Να καθορίσει ως «Λευκή Ζώνη», για περαιτέρω περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού
Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή μέχρι τη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου με βάση τις
πρόνοιες του άρθρου 18(2) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, οποιοδήποτε από τα δύο είναι
μικρότερο, τις περιοχές των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Οίκου, Μουτουλλά, Πεδουλά, Γερακιών,
Κάμπου, Τσακκίστρας και Μυλικουρίου της Επαρχίας Λευκωσίας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Προδρόμου,
Λεμύθου, Παλαιόμυλου, Τριών Ελιών, Αγίου Δημητρίου και Καμιναριών της Επαρχίας Λεμεσού, που φαίνονται
στο σχέδιο με αρ. ΤΡΗ 644/2018, που είναι κατατεθειμένo στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, έτσι ώστε
οι χρήσεις που υφίστανται στην περιοχή να παραμείνουν γενικά αμετάβλητες και οποιαδήποτε οικοδομική εργασία
και δραστηριότητα να περιοριστεί στις ουσιώδεις και απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών του περί
της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα και/ή Προγράμματα Νόμου.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στη δημοσίευση του Διατάγματος που επισυνάπτεται στην
Πρόταση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 1053

Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του πυρήνα του Κοινοτικού
Συμβουλίου Πισσουρίου της Επαρχίας Λεμεσού.
Αρ. Απόφασης 85.385 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1257/2018).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 83.037 και ημερ. 26.7.2017, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται
σ’ αυτό από το άρθρο 35(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2016, αποφάσισε:
α)

Να καθορίσει ως «Λευκή Ζώνη», για περαιτέρω περίοδο δύο ετών, η οποία θα λήγει στις 25.8.2020, την περιοχή
της Κοινότητας Πισσουρίου, που προσδιορίζεται στο σχέδιο με αρ. Τ.Ρ.Η. 641/2018, αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην Πρόταση, για σκοπούς περιορισμού της οικοδομικής ανάπτυξης, λόγω της αστάθειας και του
αυξημένου βαθμού επικινδυνότητας του εδάφους τοπικά. Οι χρήσεις που υφίστανται στην καθορισμένη Λευκή
Ζώνη θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητες και οποιαδήποτε οικοδομική εργασία ή δραστηριότητα θα τερματιστεί.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στη δημοσίευση του πιο πάνω Διατάγματος, στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 1054

Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε τμήμα της Δημοτικής περιοχής Πέγειας.
Αρ. Απόφασης 85.386 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1258/2018).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 83.113 και ημερ. 19.8.2017, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται
σ’ αυτό από το άρθρο 35(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2016, αποφάσισε:
α)

Να καθορίσει ως «Λευκή Ζώνη», για περαιτέρω περίοδο ενός έτους, η οποία θα λήγει στις 18.7.2019, το τμήμα της
Δημοτικής περιοχής Πέγειας, που προσδιορίζεται στο σχέδιο με αρ. Τ.Ρ.Η. 643/2018, αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην Πρόταση, για σκοπούς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τη ρύθμιση της μελλοντικής
ανάπτυξης. Οι χρήσεις που υφίστανται στην περιοχή θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητες και οι οικοδομικές
εργασίες θα περιοριστούν στις ουσιώδεις και απολύτως απαραίτητες για την ανάπτυξη της γεωργίας, της
δασολογίας και της αρχαιολογίας.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στη δημοσίευση του πιο πάνω Διατάγματος, στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 1055

Αμοιβή Προέδρου και μελών της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4Α
του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008.
Αρ. Απόφασης 85.388 της 12.7.2018
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 83.675 και ημερ. 8.11.2017, το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταβολή
αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα
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με τις διατάξεις των εκάστοτε Εγκυκλίων του Τμήματος Δημοσίας Διοίκησης και Προσωπικού, αναφορικά με την
αποζημίωση μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών.
Αριθμός 1056

Αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδομής για επίγειο υποσταθμό διανομής (προσωρινή παροχή) στο τεμάχιο
με αρ. 287, Φ/Σχ. 58/160603 στο Ζακάκι στο Δήμο Λεμεσού.
Αρ. Απόφασης 85.392 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1265/2018).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 85.225 και ημερ. 20.6.2018, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται
σ΄ αυτό από το άρθρο 99(1) του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου του 2015, αποφάσισε να
εξουσιοδοτήσει τον Έπαρχο Λευκωσίας να εκδώσει σχετική άδεια οικοδομής, για επίγειο υποσταθμό διανομής
(προσωρινή παροχή) στο τεμάχιο με αρ. 287, φ/σχ. 58/160603 στο Ζακάκι, στο Δήμο Λεμεσού, για τις ανάγκες της
ανέγερσης καζίνου θερέτρου, με όρους που θα κρίνει ως κατάλληλους, περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται
αναλυτικά στην Έκθεσή του, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 3 και
συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων:
α)

Ο Έπαρχος Λευκωσίας διαφυλάττει το δικαίωμα να επιβάλει πρόσθετους από τους πιο πάνω όρους/επιφυλάξεις,
μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την έκδοση της αιτούμενης άδειας.

β)

Τα δικαιώματα έκδοσης της αιτούμενης άδειας οικοδομής καθορίζονται στο ποσό των €360, τα οποία θα
καταβληθούν στο Δήμο Λεμεσού.

Αριθμός 1057

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της
Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία.
Αρ. Απόφασης 85.394 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1267/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την υιοθέτηση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής
Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση.

β)

Όπως όλα τα Υπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες, Ανεξάρτητα Γραφεία και Υπηρεσίες συνεργαστούν για την
εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της
Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση της κάθε Αρμόδιας Αρχής στη λήψη
μέτρων για πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία,
έτσι ώστε να συμβάλει η δημόσια διοίκηση στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων στη Δημόσια Υπηρεσία.

γ)

Να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς όπως ενημερώσουν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου τους, για την εφαρμογή του εν λόγω Κώδικα Πρακτικής.

Αριθμός 1058

Νομοσχέδια με τίτλο:
α) Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
β) Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
Αρ. Απόφασης 85.395 της 12.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1268/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει:
i)

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποιητικός) Νόμος του 2018», αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα Ι.

ii) Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»,
αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα ΙΙΙ.
β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης να καταθέσει τα πιο πάνω νομοσχέδια στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, για ψήφισή τους σε νόμους.
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2. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(i) πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση των προσπαθειών
που καταβάλλονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ηχορύπανσης που προκαλείται από την χρήση οργάνων
που ενισχύουν τον ήχο σε δημόσιους χώρους ή κοντά σε δημόσιους χώρους, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων
αυτής. Στα πλαίσια αυτά τροποποιείται το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, ώστε να παρέχεται στο Δικαστήριο η
δυνατότητα στέρησης της άδειας χρήσης οργάνων που ενισχύουν τον ήχο σε περίπτωση σχετικής καταδίκης, ενώ
επάλληλα προνοείται η αύξηση της προβλεπόμενης ποινής σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή και
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €30.000 σε περίπτωση μεταγενέστερης καταδίκης για το ίδιο αδίκημα.
Παράλληλα, το Δικαστήριο μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση να επιβάλει στέρηση άδειας για περίοδο δύο ετών.
3. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(ii) πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση των προσπαθειών
που καταβάλλονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ηχορύπανσης που προκαλείται από την χρήση οργάνων
που ενισχύουν τον ήχο σε δημόσιους χώρους ή κοντά σε δημόσιους χώρους, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων
αυτής. Στα πλαίσια αυτά ο νόμος τροποποιείται ώστε να επιτρέπεται η εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος της χρήσης
οργάνων που ενισχύουν τον ήχο σε δημόσιους χώρους ή κοντά σε δημόσιους χώρους χωρίς άδεια ή κατά παράβαση
των όρων αυτής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 155. Με τις νέες ρυθμίσεις, η εξουσία
που χορηγείται σε αστυνομικό με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του Νόμου παραχωρείται και σε άλλα πρόσωπα.
Αριθμός 1059

Μετονομασία Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα σε Επίτροπο Προεδρίας.
Αρ. Απόφασης 85.397 της 12.7.2018
Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την 1.3.2018 έχει διορίσει τον
κ. Φώτη Φωτίου ως Επίτροπο Προεδρίας, αποφάσισε:
α)

Όπως, από την εν λόγω ημερομηνία, οπουδήποτε γίνεται αναφορά σε «Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά
Θέματα» θα λογίζεται ότι είναι αναφορά σε «Επίτροπο Προεδρίας».

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών, να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τροποποίηση της
σχετικής αναφοράς στον Προϋπολογισμό του 2019.

Αριθμός 1060

Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2017.
Αρ. Απόφασης 85.404 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1275/2018).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 82.008 και ημερ. 27.1.2017, το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τον Τροποποιητικό Προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το έτος 2017,
αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 1, με τη μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί
Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».
Επεξηγηματικό υπόμνημα για τον Προϋπολογισμό, επισυνάπτεται στην Πρόταση.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 έως 2012, τον πιο πάνω
Προϋπολογισμό για έγκριση.

γ)

Όπως, από τώρα και στο εξής, στις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών προϋπολογισμών από
τον ΚΟΑ, αυτοί να υποβάλλονται στο Συμβούλιο εντός του ιδίου έτους, το οποίο αφορούν.

Αριθμός 1061

Αποπληρωμή Εγγυημένων
προϋπολογισμού.

Δανείων

Αρχών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

(ΑΤΑ) μέσω του κρατικού

Αρ. Απόφασης 85.405 της 25.7.2018
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 83.014 και ημερ. 19.7.2017, το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την αποπληρωμή από το Κράτος, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, της ετήσιας δόσης των
εγγυημένων δανείων Δήμων και Κοινοτήτων για υφιστάμενες Συμβάσεις Δανείων για ολόκληρο το ποσό της
δανειακής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και δεδουλευμένων τόκων, ανεξαρτήτως ημερομηνίας εκταμίευσης.
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β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει και περιλάβει τις αναγκαίες πιστώσεις στον Κρατικό
Προϋπολογισμό του 2019 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2019-2021.

Αριθμός 1062

Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των μελών των Ταμείων
Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί.
Αρ. Απόφασης 85.406 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1277/2018).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 83.013 και ημερ. 19.7.2017, το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το αναθεωρημένο Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων
των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί, στο οποίο έχουν
συμπεριληφθεί οι ρυθμίσεις για την παραχώρηση της αυξημένης αναπλήρωσης πριν από τη συμπλήρωση του
65ου έτους ηλικίας για τις περιπτώσεις δικαιούχων μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα
που είναι λήπτες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σύνταξης Ανικανότητας και Σύνταξης Αναπηρίας, και
κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης τους και δεν απασχολούνται, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο
9 της Πρότασης. Αντίγραφο του αναθεωρημένου Σχεδίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Συνημμένο Ι.

β)

Να εξουσιοδοτήσει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση του Σχεδίου,
να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την παραχώρηση της αυξημένης αναπλήρωσης πριν από τη συμπλήρωση
του 65ου έτους ηλικίας για τις περιπτώσεις δικαιούχων μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού
Τομέα που είναι λήπτες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σύνταξης Ανικανότητας και Σύνταξης Αναπηρίας
και κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης τους και δεν απασχολούνται.

γ)

Να εγκρίνει τη διάθεση πρόσθετων πιστώσεων για την υλοποίηση των ρυθμίσεων για την παραχώρηση της
αυξημένης αναπλήρωσης πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας για τις περιπτώσεις δικαιούχων μελών
Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα που είναι λήπτες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σύνταξης Ανικανότητας και Σύνταξης Αναπηρίας και κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης τους και δεν
απασχολούνται, σε περίπτωση που απαιτηθούν.

Αριθμός 1063

Καθορισμός διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου που προσφέρονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αρ. Απόφασης 85.407 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1278/2018).
Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 76.090, 76.513, 77.976 και 79.165 με ημερ. 29.11.2013, 20.2.2014, 10.12.2014 και
22.7.2015, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Μεταπτυχιακές
Σπουδές) Κανονισμών του 1994, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 38 των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμων του 2003 έως 2018 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών και από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να
εγκρίνει το ύψος των νέων διδάκτρων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου, που προσφέρονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτά παρουσιάζονται
στο Παράρτημα 7 που επισυνάπτεται στην Πρόταση.
Αριθμός 1064

Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.
Αρ. Απόφασης 85.408 της 25.7.2018
Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 68.644 και 83.076 με ημερ. 14.4.2009 και 2.8.2017, αντίστοιχα, το Συμβούλιο
αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων κατά το έτος 2018, με βάση τις
πρόνοιες του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.

β)

Να εγκρίνει όπως, το όριο φτώχιας που θα εφαρμόζεται για την εφαρμογή του Σχεδίου κατά το 2018, παραμείνει
αμετάβλητο σε σύγκριση με το όριο που ίσχυσε κατά το 2017, δηλαδή στα €10.324 για μονήρη.
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Αριθμός 1065

Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης για ίδια Κατανάλωση Μεγίστης Ισχύος 5MW.
Αρ. Απόφασης 85.409 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1280/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) για ίδια Κατανάλωση Μέγιστης Ισχύος 5MW, αντίγραφο του
οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 3.
Αριθμός 1066

Αποσαφήνιση και Διαχωρισμός Ορισμένων Αρμοδιοτήτων μεταξύ του νεοσυσταθέντος Υφυπουργείου
Ναυτιλίας και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
Αρ. Απόφασης 85.410 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1281/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ του νεοσυσταθέντος Υφυπουργείου Ναυτιλίας και του
Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 5 και 6 της Πρότασης.

β)

Να εγκρίνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7
της Πρότασης και στο Παράρτημα Γ που επισυνάπτεται στην Πρόταση.

Αριθμός 1067

Υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.
Αρ. Απόφασης 85.411 της 25.7.2018
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 71.568 και ημερ. 4.1.2011, το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τη συμπερίληψη της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω στην Υπουργική Επιτροπή της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ).

β)

Την ανάθεση του συντονισμού για την ΟΘΠ στην Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω.

γ)

Την ανάθεση του συντονισμού της Συντονιστικής Ομάδας ΟΘΠ στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

δ)

Να καθορίσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ως τον επίσημο συντονιστή της Δημοκρατίας για τα θέματα της ΟΘΠ που
είναι προς συζήτηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε)

Όπως οι υπόλοιπες πρόνοιες που αναφέρονται στην Απόφαση με αρ. 71.586 και ημερ. 4.1.2011 παραμείνουν σε
ισχύ.

στ)

Να εξουσιοδοτήσει την Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για
υλοποίηση των πιο πάνω.

Αριθμός 1068

Συνομολόγηση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας για την υποδοχή, παροχή βοήθειας και αναχώρηση
εκκενωμένων πολιτών της Ιαπωνίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης από περιοχή κρίσης μέσω
Κύπρου.
Αρ. Απόφασης 85.413 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1284/2018).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 79.329 και ημερ. 26.8.2015, το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας για την υποδοχή, παροχή βοήθειας και αναχώρηση εκκενωμένων πολιτών
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της Ιαπωνίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης από περιοχή κρίσης μέσω Κύπρου. Αντίγραφα του εν λόγω
Μνημονίου, στην αγγλική γλώσσα, επισυνάπτονται στην Πρόταση.
β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εξωτερικών όπως ο ίδιος ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό
εκπρόσωπός του, υπογράψει το πιο πάνω Μνημονίου, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αριθμός 1069

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».
Αρ. Απόφασης 85.414 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1285/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2018», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα Ι.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφισή του σε νόμο.

2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού Νόμου με την προσθήκη νέου
εδαφίου (5), ώστε στην περίπτωση που η αγωγή αφορά παράνομη επέμβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία, ο χρόνος
παραγραφής του αγώγιμου δικαιώματος να επεκτείνεται στα δέκα (10) έτη από την ημέρα συμπλήρωσης της βάσης της
αγωγής.
Αριθμός 1070

Μισθοί των αγνοούμενων μελών του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για το 2019.
Αρ. Απόφασης 85.420 της 25.7.2018
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 83.316 και ημερ. 13.9.2017, το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συνέχιση της
τακτικής που εφαρμόζεται, κατ΄ έτος, από το 1974 μέχρι σήμερα, σχετικά με την καταβολή των μισθών των αγνοουμένων
κρατικών υπαλλήλων, στην περίπτωση ενός αγνοούμενου μέλους του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, για ένα
ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31.12.2019.
Αριθμός 1071

Συμφωνία για τη Συμπαραγωγή Ταινιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ.
Αρ. Απόφασης 85.421 της 25.7.2018
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει, καλυπτικά, τη Συμφωνία για τη Συμπαραγωγή Ταινιών μεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, η οποία υπογράφτηκε στις 8.5.2018.
Αριθμός 1072

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές
των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018».
Αρ. Απόφασης 85.423 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1295/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές
Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην
Πρόταση, ως Παράρτημα Ι.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, για ψήφισή του σε νόμο.

2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την Προσβασιμότητα των Ιστότοπων και
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των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο καθορίζει
τους κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη
συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση τους και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του
δημόσιου τομέα, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη αντιληπτικότητα,
χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και αξιοπιστία.
Αριθμός 1073

Διαπίστευση του κ. Hossein Aminian Tousi ως νέου Πρέσβη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην
Κυπριακή Δημοκρατία.
Αρ. Απόφασης 85.424 της 25.7.2018
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του κ. Hossein Aminian Tousi ως νέου Πρέσβη της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του Ιράν στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Αριθμός 1074

Παράταση της υπηρεσίας του κ. Πέτρου Πέτρου, Λειτουργού Οδικών Μεταφορών, στο Τμήμα Οδικών
Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
Αρ. Απόφασης 85.425 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1297/2018).
Το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, αποφάσισε, σύμφωνα με την επιφύλαξη του
Κανονισμού 4(1) των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2006 έως
2014, να επιτρέψει την παράταση της τετραετούς περιόδου υπηρεσίας του κ. Πέτρου Πέτρου, Λειτουργού Οδικών
Μεταφορών, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο Υπουργείο
Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, για ακόμη ένα έτος
κατ΄ ανώτατο όριο, από την 1.10.2018 μέχρι τις 30.9.2019.
Αριθμός 1075

Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισμού με αρ. ΓΛ 14/2016 που αφορά την Εγκατάσταση,
Συντήρηση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource
Planning System [ERP]) το οποίο να καλύπτει τις λειτουργικές περιοχές του Προϋπολογισμού, της
Λογιστικής, των Μισθολογίων και Συντάξεων και της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αρ. Απόφασης 85.426 της 25.7.2018
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 62.793 και ημερ. 2.11.2005, το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παράταση
της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού με αρ. ΓΛ 14/2016, για την Εγκατάσταση, Συντήρηση και
Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων [Enterprise Resource Planning System (ERP)], το οποίο να
καλύπτει τις λειτουργικές περιοχές του Προϋπολογισμού, της Λογιστικής, των Μισθολογίων και Συντάξεων και της
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι τις 30.9.2018.
Αριθμός 1076

Παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση,
εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση εξοπλισμού βυθιζόμενων κάδων για σκοπούς χωριστής συλλογής
απορριμμάτων στο Δήμο Λάρνακας στα πλαίσια συγχρηματοδότησης σε ποσοστό 85% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Π. 13/2017.
Αρ. Απόφασης 85.427 της 25.7.2018
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 62.793 και ημερ. 2.11.2005, το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παράταση
της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού Τ.Π. 13/2017, «Προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη
χρήση και συντήρηση εξοπλισμού βυθιζόμενων κάδων για σκοπούς χωριστής συλλογής απορριμμάτων στον Δήμο
Λάρνακας στα πλαίσια συγχρηματοδότησης σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής», για περαιτέρω
περίοδο δύο μηνών, δηλαδή μέχρι τις 28.9.2018.
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Αριθμός 1077

Επαναξιολόγηση Παγκόσμιου Γεωπάρκου Τροόδους της UNESCO.
Αρ. Απόφασης 85.428 της 25.7.2018
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 77.858 και ημερ. 19.11.2014, το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εγκρίνει την προσαρμογή
των ορίων του Γεωπάρκου Τροόδους, με αύξηση της έκτασής του μέχρι 10%.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει οδηγίες στον Διευθυντή του Τμήματος
Γεωλογικής Επισκόπησης να ετοιμάσει και υποβάλει στην UNESCO, μέσω της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής
UNESCO, αίτηση/φάκελο για την επαναξιολόγηση της συμμετοχής της περιοχής του Τροόδους στο Παγκόσμιο
Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της UNESCO.

γ)

Να εγκρίνει τον ορισμό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους ως Φορέα Διαχείρισης του Παγκόσμιου Γεωπάρκου
Τροόδους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και να εξουσιοδοτήσει τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής
Επισκόπησης να συνάψει σχετική συμφωνία, η οποία να περιλαμβάνει και τη διαχείριση του Κέντρου Επισκεπτών
του Γεωπάρκου, με ετήσια κρατική χορηγία ύψους 30.000 ευρώ. Η σχετική συμφωνία να τύχει της έγκρισης του
Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και να περιλαμβάνει αναδρομικά και το τρέχον έτος.

δ)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εξεύρει τις πιο πάνω
πιστώσεις, από τα υφιστάμενα όρια του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος.

Αριθμός 1978

Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στην κα Μαρίτσα Χριστοφόρου για κάλυψη των ενοικίων που προκύπτουν
από τη μεταστέγασή της σε άλλη οικία, λόγω επηρεασμού της από τις κατασκευαστικές εργασίες του
πολεοδομικού έργου «Διεύρυνση/βελτίωση της οδού Παναγίας Ευαγγελίστριας στα Κάτω Πολεμίδια».
Αρ. Απόφασης 85.429 της 25.7.2018
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια προς την κα Μαρίτσα Χριστοφόρου, από την
πρόνοια του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών κάτω από το άρθρο «Διάφορα» (04519), οι πιστώσεις της
οποίας προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων και δυσπραγούντες πολίτες, για κάλυψη των ακόλουθων:
α)

Άμεση κάλυψη των οφειλόμενων ενοικίων που προκύπτουν από τη μεταστέγασή της σε άλλη οικία, λόγω
επηρεασμού της οικίας της από τις κατασκευαστικές εργασίες του πολεοδομικού έργου «Διεύρυνση/ βελτίωση της
οδού Παναγίας Ευαγγελίστριας στα Κάτω Πολεμίδια» και τυχόν έξοδα της σχετικής αγωγής, ώστε αυτή να
αποσυρθεί.

β)

Κάλυψη των μηνιαίων ενοικίων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης της οικίας της.

Αριθμός 1079

Επιτροπή για την παρακολούθηση των τιμών των πετρελαιοειδών.
Αρ. Απόφασης 85.430 της 25.7.2018
Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 61.776 και 82.270 με ημερ. 30.3.2005 και 17.3.2017, αντίστοιχα, το Συμβούλιο
αποφάσισε να εγκρίνει την αντικατάσταση του εκπροσώπου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης των Τιμών Πετρελαιοειδών, κ. Σταύρου Σταύρου, Λογιστή, με την κα Μαρία Παπά, Πρώτη Λογίστρια,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.
Αριθμός 1080

Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας στο Δήμο
Λατσιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.
Αρ. Απόφασης 85.471 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1344/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να κηρύξει ως πλεονάζουσα την ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 της Πρότασης και
φαίνεται με μωβ χρώμα στο συνημμένο στην Πρόταση, ως Παράρτημα 5, τοπογραφικό σχέδιο και να εγκρίνει την
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επιστροφή της στους πρώην ιδιοκτήτες της, σύμφωνα με το άρθρο 15 των περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης
Νόμων του 1962 έως 2014. Η πιο πάνω ακίνητη ιδιοκτησία απαλλοτριώθηκε στο Δήμο Λατσιών, της Επαρχίας
Λευκωσίας, με σκοπό τη βελτίωση του τμήματος του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού που διέρχεται μέσα
από τα Δημοτικά Όρια Στροβόλου και Λατσιών.
β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προσφέρει την πιο πάνω ιδιοκτησία στους πρώην ιδιοκτήτες της,
στην τιμή που την απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία και, σε περίπτωση μη αποδοχής της προσφοράς, να προβεί
στην πώληση της επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας δια δημόσιου πλειστηριασμού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου
15(2)(γ) των υπό αναφορά Νόμων.

Αριθμός 1081

Οι περί Τυπογραφείου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Επιθεωρητή, Ανώτερου
Επιθεωρητή, Επιθεωρητή, Τυπογράφου 1ης Τάξεως Κανονισμοί του 2018.
Αρ. Απόφασης 85.472 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1345/2018).
Το Συμβούλιο:
α)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από τα άρθρα 27 και 87 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2017, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Τυπογραφείου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου
Επιθεωρητή, Ανώτερου Επιθεωρητή, Επιθεωρητή, Τυπογράφου 1ης Τάξεως Κανονισμούς του 2018, αντίγραφο
των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 1.

β)

Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή
των Αντιπροσώπων, για έγκριση.

Αριθμός 1082

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle, SPV) για
Υλοποίηση των Υποδομών για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Κύπρο.
Αρ. Απόφασης 85.475 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1348/2018).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 84.772 και ημερ. 24.4.2018, το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle, SPV), η
οποία θα αναλάβει την υλοποίηση των Υποδομών για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Κύπρο, αντίγραφο του
οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα ΙΙ, με την αντικατάσταση της παραγράφου 16 του
Καταστατικού, με την ακόλουθη παράγραφο:
«Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των Συμβούλων θα είναι
εννέα, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
δύναται να συνέρχεται και να λαμβάνει νόμιμες αποφάσεις έστω και αν ο αριθμός των Συμβούλων μειωθεί καθ΄
οιονδήποτε χρόνο στους επτά συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω κένωσης
κάποιων θέσεων εις το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και την συμπλήρωση των κενωθεισών θέσεων».

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να προβεί, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, στο διορισμό των υφιστάμενων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού
Αερίου, για περίοδο τριών χρόνων, ήτοι μέχρι τις 24.7.2021.

Αριθμός 1083

Σχέδιο παροχής αναπηρικού επιδόματος σε παιδιά που πιστοποιούνται ως πρόσωπα με μέτρια αναπηρία
και έχουν ανάγκες υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής παρέμβασης.
Αρ. Απόφασης 85.476 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1349/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το Σχέδιο Παροχής Αναπηρικού Επιδόματος σε Ανήλικα Ανάπηρα Πρόσωπα, αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 01.
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β)

Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καθορίσει τις αναγκαίες
διαδικασίες εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου.

Αριθμός 1084

Συμπλεγματοποίηση και παράταση του ωραρίου λειτουργίας Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Λευκωσίας.
Αρ. Απόφασης 85.478 της 25.7.2018
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την προτεινόμενη σταδιακή συμπλεγματοποίηση των υφιστάμενων Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ΚΠΦΥ) της αστικής και ευρύτερης αστικής περιοχής Λευκωσίας και τη δημιουργία επτά Πρότυπων
Κέντρων, Κέντρα Υγείας Έγκωμης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Λακατάμιας, Λατσιών, Καϊμακλίου και Παλαιό
Νοσοκομείο Λευκωσίας, τα οποία θα λειτουργούν με ωράριο 07:30 - 20:00 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και
08:00 – 13:00 το Σάββατο.

β)

Να εγκρίνει τη διακοπή της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας Αγίου Δομετίου, Ανθούπολης, Στροβόλου ΙΙ και Γερίου
και την κάλυψη έξι προσφυγικών συνοικισμών, Στροβόλος ΙΙ, Στρόβολος ΙΙΙ, Κόκκινες, Άσπρες, Άγ. Μάμας και
Ανθούπολη, μέσω της πραγματοποίησης εβδομαδιαίων επισκέψεων ιατρού.

γ)

Να εγκρίνει την άμεση κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό μέσω υπερωριακής απασχόλησης του υφιστάμενου
ωρομίσθιου προσωπικού και την εξέταση σε μεταγενέστερο στάδιο των πραγματικών αναγκών σε ωρομίσθιο
προσωπικό.

δ)

Να εγκρίνει την καταβολή κατ΄αποκοπή ποσού υπερωριακής αποζημίωσης για τους ιατρούς που θα εργάζονται για
την πρωινή βάρδια Σαββάτου. Νοείται ότι η εν λόγω αποζημίωση θα τερματιστεί με την έναρξη της Πρωτοβάθμιας
σε περιβάλλον ΓΕΣΥ, ήτοι την 1.6.2019.

ε)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει τις αναγκαίες, για τον πιο πάνω σκοπό, πιστώσεις, σε
περίπτωση κατά την οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας.

Αριθμός 1085

Εκμίσθωση του κτηρίου του πρώην Κέντρου Αποκατάστασης Παραπληγικών και Τμήματος κρατικής γης στο
Ίδρυμα Ronald House Charities of Cyprus με σκοπό τη δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας γονέων και
παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάριο Νοσοκομείο.
Αρ. Απόφασης 85.479 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1352/2018).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 83.586 και ημερ. 25.10.2017, το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τη Συμφωνία Μίσθωσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Ronald House Charities
of Cyprus, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην Πρόταση.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να υπογράψει τη Συμφωνία Μίσθωσης με το Ίδρυμα Ronald House
Charities of Cyprus, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αριθμός 1086

Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης, μέρους του κρατικού δάσους «Κελιά», στην εταιρεία «KEL SOROKOS
Windfarm Ltd» για σκοπούς δημιουργίας αιολικού πάρκου.
Αρ. Απόφασης 85.480 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1353/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 των περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμών του
2012 και 2014, την εκμίσθωση στην εταιρεία «Kel Sorokos Windfarm Ltd», κρατικής δασικής γης, συνολικής
έκτασης 7.450 τ.μ. περίπου, μέρους του κρατικούς δάσους «Κελιά» στην Κοινότητα Κελιά της Επαρχίας Λάρνακας,
(6.875 τ.μ. για εγκατάσταση έντεκα ανεμογεννητριών, 350 τ.μ. για ανέγερση υποσταθμού μεταφοράς της

415
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και 225 τ.μ. για εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού), όπως φαίνονται στα
Κτηματικά Σχέδια XL/15, 23, 24 και XL/15E2, 23E1, 23E2, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση.
β)

Να εγκρίνει το δικαίωμα διάβασης, τοποθέτησης και συντήρησης υπόγειων καλωδίων διαμέσου υφιστάμενου
δασικών δρόμων μήκους 5.300 μ. και πλάτους 6 μ., καθώς και διαμέσου προτεινόμενων δασικών δρόμων μήκους
450 μ. και πλάτους 6 μ., οι οποίοι θα διανοιχθούν ή βελτιωθούν από την Εταιρεία, όπως φαίνονται με βυσσινί και
γαλάζιο χρώμα αντίστοιχα στα Κτηματικά Σχέδια XL/15, 23, 24 και XL/15E2, 23E1, 23E2, σύμφωνα με τους όρους
που καταγράφονται στην Πρόταση.

γ)

Να εξουσιοδοτήσει το Διευθυντή Τμήματος Δασών όπως υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τη
σχετική Σύμβαση Μίσθωσης κρατικής δασικής γης, με την εταιρεία «Kel Sorokos Windfarm Ltd».

Αριθμός 1087

Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργία Συστήματος Φωτοεπισήμανσης στο Οδικό Δίκτυο.
Αρ. Απόφασης 85.481 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1354/2018).
Το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, αποφάσισε:
α)

Να ακυρώσει την Απόφαση με αρ. 85.314 και ημερ. 4.7.2018.

β)

Να εγκρίνει την άμεση υλοποίηση του έργου του συστήματος φωτοεπισήμανσης για τροχαίες παραβάσεις, ως
δημόσιο έργο, δηλαδή, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

γ)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει και περιλάβει τις πρόσθετες πιστώσεις για κάθε έτος
(2019-2024) στον εκάστοτε προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, πέραν της κατ’
έτος καθορισμένης οροφής του.

Αριθμός 1088

Έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή
Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Αρ. Απόφασης 85.482 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1355/2018).
Το Συμβούλιο:
α)

Ενημερώθηκε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 των περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας
Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων
του 2013 έως 2015, για την Πέμπτη Ετήσια Έκθεση της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην Πρόταση
ως Παράρτημα.

β)

Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να υποβάλει την πιο πάνω Έκθεση στον Πρόεδρο της
Βουλής των Αντιπροσώπων.

Αριθμός 1089

Άρση της αναστολής λειτουργίας του δημόσιου νηπιαγωγείου Κάμπου για τη σχολική χρονιά 2018-2019.
Αρ. Απόφασης 85.483 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1356/2018).
Το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, αποφάσισε :
α)

Να εγκρίνει την άρση της αναστολής της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Κάμπου, κατά τη σχολική χρονιά 20182019.

β)

Να επιτρέψει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(3) των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής
Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2008 έως 2017, τη συνέχιση της λειτουργίας, κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, του
Νηπιαγωγείου Κάμπου και τη στελέχωσή του με μία νηπιαγωγό.
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γ)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 3 των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως
2014, να εγκρίνει το Διάταγμα που επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα Β, με το οποίο τροποποιείται το
Παράρτημα 1 του Διατάγματος ορισμού ως Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων, για όλους τους σκοπούς των περί
Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως 2014, που δημοσιεύτηκε στις 20.4.2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με αρ. 5083 [Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)] ως Κ.Δ.Π. 104/2018.

Αριθμός 1090

Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.
Αρ. Απόφασης 85.486 της 25.7.2018
Το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 3(3) των περί Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμων του 1990 έως 2007, αποφάσισε να εγκρίνει την απόφαση του
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για το διορισμό του κ. Αγαθάγγελου Χαράλαμπου Χατζηχαραλάμπους,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, στη θέση Γενικού Διευθυντή (Κλ. Α15-16), στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.
Αριθμός 1091

Παραχώρηση χορηγίας προς τις Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής Εκπαίδευσης ανά
επαρχία.
Αρ. Απόφασης 85.487 της 25.7.2018
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 84.413 και ημερ. 20.2.2018 το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει επιπρόσθετη χορηγία ύψους €30.000 στις Παγκύπριες Συνομοσπονδίες Ομοσπονδιών Γονέων και τις
αντίστοιχες Ομοσπονδίες ανά Επαρχία όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, για την καθιέρωση της παραχώρησης
χορηγίας ύψους €5.000 σε κάθε μία από τις Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής των Επαρχιών
Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου και Κερύνειας.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει και διαθέσει τις αναγκαίες πιστώσεις.

γ)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να μεριμνήσει για τη συμπερίληψη, από το 2019, του πιο
πάνω ποσού στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Αριθμός 1092

Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ.
Αρ. Απόφασης 85.488 της 25.7.2018
(Αρ. Πρότασης 1361/2018).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης, όπως αυτό ετοιμάστηκε από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα,
αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών όπως ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, εκπροσωπήσει
τη Δημοκρατία στη Γενική Συνέλευση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, που θα πραγματοποιηθεί στις
31.7.2018 και να ψηφίσει υπέρ της έγκρισης του Σχεδίου.

Αριθμός 1093

Παροχή βοήθειας προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην περιοχή Αττικής στην Ελλάδα.
Αρ. Απόφασης 85.494 της 25.7.2018
Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την τεραστίων διαστάσεων καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην
περιοχή Αττικής στην Ελλάδα, με εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και μεθερμηνεύοντας και τα αισθήματα
αλληλεγγύης που πηγαία εκδηλώνονται από τον κυπριακό λαό, αποφάσισε:
α)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να δώσει οδηγίες στην Γενική Λογίστρια για το άνοιγμα ειδικού
λογαριασμού στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και σε εμπορικές τράπεζες, για την παροχή βοήθειας προς τους
πληγέντες από τις εν λόγω πυρκαγιές.

β)

Την κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό ποσού ύψους €10 εκ., ως συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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γ)

Να παροτρύνει τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και το ευρύτερο κοινό, τους πολίτες που επιθυμούν να
βοηθήσουν και θέλουν να συνεισφέρουν, να καταθέτουν χρηματικές εισφορές στους εν λόγω ειδικούς
λογαριασμούς.

δ)

Να προτρέψει τα οργανωμένα σύνολα και φορείς που θέλουν να διοργανώσουν εκδηλώσεις για συλλογή
χρηματικής βοήθειας για τους πληγέντες, να καταθέτουν τα ποσά που θα συλλέξουν στους ειδικούς λογαριασμούς.

ε)

Όπως, το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί διατεθεί σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις, για την ανακούφιση και
στήριξη των πληγέντων.

στ)

Να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών όπως, μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους
Υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης, υποβάλουν Πρόταση εντός τριών μηνών, στο Συμβούλιο με συγκεκριμένες
εισηγήσεις για τα έργα και δράσεις που θα χρηματοδοτήσει η Κυπριακή Κυβέρνηση.

Αριθμός 1094

Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με
βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού)
Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99).
(Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 13.9.2018)
Το Συμβούλιο:
α)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του
1972 έως 2016 και σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις)
Κανονισμών του 1999 και 2005, αποφάσισε:
i)

Να εγκρίνει την αίτηση της Εταιρείας Thrassou Brothers Holdings Ltd (ΛΕΥ/0935-936/2017), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για
προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης μέρους Γραφείου σε Φροντιστήριο, στο τεμάχιο με αρ. ΕΠΙ6437,
φ/σχ. 21/53.W1, Τμήμα 4, στο Δήμο Έγκωμης, στην Επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με την εισήγηση του
Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

ii) Να εγκρίνει την αίτηση των Νικόλα Οδυσσέως και Έλενας Προκοπίου (ΛΕΥ/1550/2017), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Τσερίου, για ανέγερση πρατηρίου
πετρελαιοειδών (που περιλαμβάνει υπόγειες δεξαμενές καυσίμων, κατάστημα εξυπηρέτησης, χώρο αλλαγής
λαδιών, στέγαστρο αντλιών και υπαίθριο πλυντήριο αυτοκινήτων), στο τεμάχιο με αρ. 404, φ/σχ. 30/45.W2,
Τμήμα 10, στο Δήμο Τσερίου, στην Επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης
Παρεκκλίσεων.
iii) Να εγκρίνει την αίτηση του κ. Νεόφυτου Αναστασίου (ΠΑΦ/0835/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας
κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών, στο
τεμάχιο με αρ. 430 (νέος αρ. 1625), φ/σχ. 51/045, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Κονιών, στην Επαρχία Πάφου,
σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
iv) Να εγκρίνει μερικώς την αίτηση της κας Σμαράγδας Μελή και άλλων (ΛΕΜ/1413/2012), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε
υφιστάμενη κατοικία και προσθήκη νέας κατοικίας στον όροφο, στο τεμάχιο με αρ. 681, φ/σχ. 54/30, Τμήμα 0,
στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς, στην Επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης
Παρεκκλίσεων.
v) Να εγκρίνει μερικώς την αίτηση του κ. Γεώργιου Τζιαμπούρη (ΑΜΧ/0342/2016), για χορήγηση πολεοδομικής
άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για ανέγερση μεμονωμένης
κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 607, φ/σχ. 2-290-376, Τμήμα 12, στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία
Αμμοχώστου, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
β)

Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τις οικείες Πολεοδομικές Αρχές να χορηγήσουν πολεοδομικές άδειες για τις
αναπτύξεις που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (α)(i) έως (α)(v) πιο πάνω, με κατάλληλους όρους,
προϋποθέσεις και αντισταθμιστικά μέτρα, περιλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων/αντισταθμιστικών
μέτρων που έχει εισηγηθεί το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων.

2. Οι αιτιολογημένες εισηγήσεις του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και τα αποσπάσματα των πρακτικών της
συνεδρίας του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 14/2018 και ημερ. 27.7.2018, καθώς και τα σχετικά
σημειώματα που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, τα οποία τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού
Συμβουλίου, κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
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Αριθμός 1095

Αντικατάσταση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικού Αρχείου.
(Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26.9.2018)
Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 73.424 και 81.865 με ημερ. 10.4.2012 και 21.12.2016, αντίστοιχα, το Συμβούλιο,
ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 3 των περί Κρατικού Αρχείου Νόμων του 1991 και 1995,
αποφάσισε να διορίσει την κα Πατρίνα Ταραμίδου, Πρώτη Διοικητική Λειτουργό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικού Αρχείου,
σε αντικατάσταση του κ. Πέτρου Κάστανου, ο οποίος αφυπηρέτησε από τη Δημόσια Υπηρεσία, για το υπόλοιπο της
θητείας της Επιτροπής, δηλαδή μέχρι τις 20.12.2019.
Αριθμός 1096

Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
(Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26.9.2018)
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 80.516 και ημερ. 6.4.2016, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται
σ΄ αυτό από το άρθρο 3 των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων του 1988 έως 2017, αποφάσισε να διορίσει τον
κ. Στέλιο Ιορδάνου, Νοσηλευτικό Λειτουργό που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία, ως μέλος του Συμβουλίου
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, σε αντικατάσταση του κ. Σταύρου Βρυωνίδη, ο οποίος υπέβαλε παραίτηση, για το
υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 5.4.2020.
Αριθμός 1097

Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί
Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997.
(Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26.9.2018)
Το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 14(1) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του
1997, την κλήση για κατάταξη και υπηρεσία δύο χρόνων στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας όλων των ανδρών πολιτών της
Δημοκρατίας που γεννήθηκαν το 1964 και όλων των γυναικών πολίτιδων της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν το 1996.
Αριθμός 1098

Διορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.
(Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 9.10.2018)
Αναφορικά με την Απόφαση ημερ. 3.10.2018, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό από το
άρθρο 54 του Συντάγματος, το άρθρο 3 των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός
Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013 και το άρθρο 5 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νομου,
Κεφ. 302 και Νόμων του 1962 έως 2011 και αφού διαπίστωσε, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του, όπως
αυτά κατατέθηκαν στη Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου, ότι τα επιλεγέντα για διορισμό πρόσωπα πληρούν τους
όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στους περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός
Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013 και στους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμους, αποφάσισε να
διορίσει, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, τα πιο κάτω πρόσωπα ως Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνικών Κύπρου (ΑΤΗΚ), για περίοδο από τις 9.10.2018 έως τις
17.1.2019:
κα Ρένα Ρουβιθά-Πάνου, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος σε Τραπεζικό Ίδρυμα, Πρόεδρος
κ. Μιχάλης Μουσιούττας, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος
κα Λένια Ματθαίου, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος σε Τραπεζικό Ίδρυμα,
κ. Ηρακλής Αγαθοκλέους, Δικηγόρος,
κ. Ιωάννης Κρεμμός, Επιχειρηματίας,
κ. Χαράλαμπος Αυγουστή, Δικηγόρος,
κ. Φραγκίσκος Φράγκου, Αυτοεργοδοτούμενος,
κ. Μάριος Χοιρομερίδης, Διευθύνων Σύμβουλος σε Ιδιωτική Εταιρεία,
κ. Βαλεντίνος Ιωάννου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολεοδόμος.

Μέλη
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2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, πριν προβεί στους πιο πάνω διορισμούς, ενημέρωσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με
την επιστολή του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. φακ Υ.Σ. 10.01.001 και ημερ 8.10.2018, καταθέτοντας
ενώπιόν της κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που επέλεξε να διορίσει, καθώς και τα αντίστοιχα προσόντα τους,
σύμφωνα με το άρθρο 3(2)(β) των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών
Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

