ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός 4700

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020
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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 1116

Ανανέωση Διατάγματος καθορισμού Λευκής Ζώνης στο διάδρομο όδευσης του προγραμματιζόμενου
αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.
Αρ. Απόφασης 90.025 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1155/2020).
Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 74.073, 85.663 και 88.402 με ημερ. 5.10.2012, 5.9.2018 και 23.10.2019,
αντίστοιχα, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 35(1) των περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019, αποφάσισε:
α)

Να καθορίσει ως «Λευκή Ζώνη», για περαιτέρω περίοδο δύο ετών, δηλαδή μέχρι τις 31.8.2022, τις περιοχές του
Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και των Κοινοτήτων Κονιά, Αγία Μαρινούδα, Μαραθούντα, Άρμου, Μεσόγη, Τσάδα,
Καλλέπεια, Κοίλη, Στρουμπί, Γουδί, Θελέτρα, Γιόλου, Μηλιού, Λουκρουνού, Κάτω Ακουρδάλεια, Σκούλλη, Χόλη και
Κρήτου Τέρρα, για σκοπούς καθοδήγησης της ανάπτυξης, ως προς τη διασφάλιση του διαδρόμου όδευσης και
εύρους κατάληψης του προγραμματιζόμενου αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, εν αναμονή της
οριστικοποίησης των αναγκαίων μελετών και υλοποίησης του έργου. Οι χρήσεις που υφίστανται στις περιοχές που
καθορίζονται με το Διάταγμα ως Λευκή Ζώνη, θα παραμείνουν αμετάβλητες και οποιαδήποτε οικοδομική εργασία
και δραστηριότητα τερματίζεται, με εξαίρεση τη διαμόρφωση τοπικών οδικών δικτύων ή τυχόν άλλων έργων
υποδομής, που η αρμόδια Πολεοδομική ή άλλη αρμόδια Αρχή κρίνει αναγκαία για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης
στις παράπλευρες περιοχές και καθορισμένες Ζώνες Ανάπτυξης.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στη δημοσίευση του σχετικού Διατάγματος, που
επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 1, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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Αριθμός 1117

Ανανέωση Διατάγματος καθορισμού Λευκής Ζώνης σε περιοχές του Δήμου Δερύνειας για σκοπούς
περιορισμού της κτηνοτροφικής ανάπτυξης.
Αρ. Απόφασης 90.026 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1156/2020).
Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 83.773 και 87.795 με ημερ. 22.11.2017 και 3.7.2019, αντίστοιχα, το Συμβούλιο,
ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 35(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του
1972 έως 2019, αποφάσισε:
α)

Να καθορίσει ως «Λευκή Ζώνη», για περαιτέρω περίοδο ενός έτους, από την ημερομηνία δημοσίευσης του
σχετικού Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τις περιοχές του Δήμου Δερύνειας, που
φαίνονται στα σχέδια με αρ. ΤΡΗ 632/2017, που είναι κατατεθειμένο στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,
για σκοπούς απαγόρευσης ή περιορισμού της κτηνοτροφικής ανάπτυξης, μέχρι να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση
της διαδικασίας εκπόνησης και δημοσίευσης του κατάλληλου Σχεδίου Ανάπτυξης για την περιοχή.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στη δημοσίευση του σχετικού Διατάγματος, που
επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 1, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 1118

Ανανέωση Διατάγματος καθορισμού Λευκής Ζώνης σε περιοχή του χωριού Πισσούρι λόγω σοβαρών
εδαφολογικών προβλημάτων.
Αρ. Απόφασης 90.027 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1157/2020).
Το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 35(1) των περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019, αποφάσισε:
α)

Να καθορίσει ως «Λευκή Ζώνη», για περαιτέρω περίοδο δύο ετών, την περιοχή της Κοινότητας Πισσουρίου, της
Επαρχίας Λεμεσού, που προσδιορίζεται στο σχέδιο με αρ. Τ.Ρ.Η. 665/2020, που είναι κατατεθειμένο στη
Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, 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 τερματισθεί.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στη δημοσίευση του σχετικού Διατάγματος, που
επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 1, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 1119

Αίτημα Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων και Αναπήρων Πολέμου για Κάλυψη του
Κόστους Εγγραφής στην Παγκόσμια Οργάνωση Βετεράνων.
Αρ. Απόφασης 90.028 της 9.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταβολή, από τις πιστώσεις του Υπουργείου Άμυνας, ετήσιας συνδρομής,
ύψους €1.800, προς την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Παθόντων και Αναπήρων Πολέμου, για κάλυψη του
ετήσιου κόστους εγγραφής στην Παγκόσμια Οργάνωση Βετεράνων, η οποία θα βαρύνει ετησίως το Προϋπολογισμό του
Υπουργείου Άμυνας, εντός των οροφών του.
Αριθμός 1120

Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στους πρώην ιδιοκτήτες της.
Αρ. Απόφασης 90.029 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1159/2020).
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 1, 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 για τις ανάγκες ανέγερσης του
Γυμνασίου Δασούπολης στην Ενορία Αποστόλου Βαρνάβα στον Στρόβολο, στην Επαρχία Λευκωσίας και του
οδικού δικτύου που εξυπηρετεί το σχολείο.
β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προσφέρει την πιο πάνω ιδιοκτησία στους πρώην ιδιοκτήτες της,
στην τιμή που την απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αριθμός 1121

Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2)
του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο,
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88.
Αρ. Απόφασης 90.031 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1161/2020).
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να καταθέσει την εν
λόγω Έκθεση, στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί Ακίνητης
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, κεφ. 224 και Νόμων του 1960 έως 2017, αντίγραφο της οποίας
επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα ΙΙ, στην οποία δεικνύονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις παραχώρησης,
εκμίσθωσης, ανταλλαγής ή άλλης αποξένωσης οποιασδήποτε ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης ιδιοκτησίας που
έχει περιέλθει στη Δημοκρατία, κατά την περίοδο από 1.10.2019 έως 30.6.2020.
Αριθμός 1122

Απόσυρση Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου
Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί συναφών Πρωτοκόλλων (Τεχνητοί Ύφαλοι) Κανονισμοί του 2017».
Αρ. Απόφασης 90.032 της 9.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να
αποσύρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από
τη Ρύπανση και περί συναφών Πρωτοκόλλων (Τεχνητοί Ύφαλοι) Κανονισμούς του 2017, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την
Απόφαση αρ. 83.590 και ημερ. 25.10.2017, για σκοπούς επανεξέτασης και διασύνδεσής τους με τα θέματα Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδιασμού, για τα οποία εκκρεμεί προς ψήφιση σχετικό νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.
Αριθμός 1123

Διορισμός Εφόρου του Συμβουλίου Εγγραφής Οστεοπαθητικών.
Αρ. Απόφασης 90.033 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1163/2020).
Το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 5 του περί Εγγραφής Οστεοπαθητικών
και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2020, αποφάσισε:
α)

Να διορίσει τον κ. Αντρέα Ιωάννου, Έκτακτο Λειτουργό Υπηρεσιών Υγείας, ως Έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής
Οστεοπαθητικών για την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στον πιο πάνω Νόμο.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να προβεί στη δημοσίευση της Γνωστοποίησης που επισυνάπτεται στην
Πρόταση ως Παράρτημα Ι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 1124

Αντικατάσταση Εφόρου του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής.
Αρ. Απόφασης 90.034 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1164/2020).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 73.240 και ημερ. 28.2.2012, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται
σ’ αυτό από το άρθρο 4 των περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμων του 2008 και 2011, αποφάσισε:
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α)

Να ορίσει τον κ. Αντρέα Ιωάννου, Έκτακτο Λειτουργό Υπηρεσιών Υγείας, ως Έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής
Φυσικών Ιατρικής, σε αντικατάσταση της κας Δέσποινας Ολυμπίου.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να προβεί στη δημοσίευση της Γνωστοποίησης που επισυνάπτεται στην
Πρόταση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 1125

Νομοσχέδια με τίτλο:
α)

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

β)

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.

γ)

Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

δ)

Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

ε)

Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

στ) Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) του 2020.
ζ)

Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2020.
Αρ. Απόφασης 90.039 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1169/2020).

Το Συμβούλιο:
α)

Αποφάσισε να εγκρίνει:
i)

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020»,
αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 1.

ii) Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 2.
iii) Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 3.
iv) Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 4.
v) Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα
Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 5.
vi) Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών
Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) του 2020», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως
Παράρτημα 6.
vii) Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2020», αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 7.
β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών:
i)

Να καταθέσει τα πιο πάνω νομοσχέδια, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφισή τους σε νόμους.

ii) Να επιφέρει στα εν λόγω νομοσχέδια, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της
επεξεργασίας και συζήτησής τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής τους, άνευ επαναφοράς
τους στο Συμβούλιο.
2. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(i) πιο πάνω νομοσχεδίου είναι, μεταξύ άλλων:
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α)

Η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/878/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά
τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες
συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου».

β)

Η εναρμόνιση με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/879/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με
την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων και της Οδηγίας 98/261ΕΚ».

γ)

Η εναρμόνιση με το Άρθρο 3(1)(19) και (20), και η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 109(1), της πράξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ».

δ)

Η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 2(1)(101), 32(1)(α) και 59(4) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο
«Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση
πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την
τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ,
2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ. 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012».

3. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(ii) πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η ορθότερη εφαρμογή του
βασικού νόμου καθώς και τα ακόλουθα:
α)

Η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/879/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με
την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ».

β)

Η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 2(1)(8), το Άρθρο 36(2), (3), (5)(α) και (13), το Άρθρο 44(2)(ε), το Άρθρο 46(3,
το Άρθρο 47(1), το Άρθρο 50, το Άρθρο 66(5) και το Άρθρο 101(1)(στ) και η εκ νέου εναρμόνιση με το Άρθρο 69.5,
πρώτο εδάφιο, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και
των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΚ, 2012/30/ΕΕ και
2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010
και (ΕΕ) αριθ. 648/2Ο12».

4. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(iii) πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού
νόμου, για εναρμόνιση με:
α)

Το Άρθρο 1.2) και 45) έως 50) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις
χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα
και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου».

β)

Ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την
κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, την οποία Οδηγία ο βασικός νόμος ενσωμάτωσε.

5. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(iv) πιο πάνω νομοσχεδίου είναι:
α)

Η εναρμόνιση με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/879/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59|ΕΕ σχετικά με
την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ»,

β)

Η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 61.3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη
και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας
82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ,
2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012» η οποία ενσωματώθηκε στο βασικό νόμο,
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γ)

Η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 1.2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας
2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία»,

στην έκταση που οι άνω Οδηγίες αφορούν οντότητες που διέπονται από τον βασικό νόμο.
6. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(v) πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με το Άρθρο 2 της
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών
και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ, το οποίο
Άρθρο τροποποιεί την Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998
σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων,
η οποία Οδηγία ενσωματώθηκε στο βασικό νόμο.
7. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(vi) πιο πάνω νομοσχεδίου είναι:
α)

Εναρμόνιση με το Άρθρο 1.23) και 25) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα
διατήρησης κεφαλαίου».

β)

Εναρμόνιση με το Άρθρο 3.1), 19) και 20) και η εκ νέου εναρμόνιση με τα Άρθρα 4.1) - 6), 5, 28, 29, 31, 49.1) - 2),
51, 52.3), 54, 55, 56, 57.1) - 2), 58.1), 58.4), 59.1) - 2), 60, 61.1) - 2), 62, 63.1) - 2), 64.1) - 2), 65.1) - 3), 67.1) - 2),
68.1) - 3), 70, 73, 74.1) - 2), 96, 97.1) - 4), 108.1) 1ο εδάφιο, 108.2) -4), 109.1), 110.1) - 2),111.1) - 6) και 155, της
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας
2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ».

8. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(vii) πιο πάνω νομοσχεδίου είναι:
α)

Η εκ νέου εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87|ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ»,

β)

Η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον
αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοδοτικές εταιρείες
συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου»,

γ)

Η εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για
πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012»,

στην έκταση που αφορούν επιχειρήσεις επενδύσεων.
Αριθμός 1126

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020».
Αρ. Απόφασης 90.040 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1170/2020).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών:
i)

Να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο.

ii) Να επιφέρει, στο εν λόγω νομοσχέδιο, οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της επεξεργασίας
και συζήτησής του στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής του, άνευ επαναφοράς του στο
Συμβούλιο.
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2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε ο χρόνος καταχώρησης της
σύμβασης εκχώρησης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, να παρατείνεται από δύο σε έξι μήνες, για να
δίνεται περισσότερος χρόνος στα συμβαλλόμενα μέρη να ολοκληρώνουν τις προαπαιτούμενες από τον Νόμο ή από
οποιοδήποτε άλλο οικείο νόμο, υποχρεώσεις τους για την εν λόγω καταχώρηση.
Αριθμός 1127

Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων Πολιτών του
Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα
στη Δημοκρατία Νόμος του 2020.
Αρ. Απόφασης 90.041 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1171/2020).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων Πολιτών του
Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη
Δημοκρατία Νόμος του 2020», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα Ι.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών:
i)

Να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφισή του σε Νόμο.

ii) Να επιφέρει, στο εν λόγω νομοσχέδιο, οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της επεξεργασίας
και συζήτησής του στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής του, άνευ επαναφοράς του στο
Συμβούλιο.
2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του
άρθρου 18(4) της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.
3. Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει για τις απαιτούμενες διατυπώσεις στις οποίες θα προβαίνουν οι υπήκοοι του
Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν ασκήσει το δικαίωμα διαμονής ή εργασίας στη
Δημοκρατία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η Συμφωνία Αποχώρησης για αντικατάσταση,
σε περίπτωση που το επιθυμούν, των εγγράφων διαμονής στη Δημοκρατία με νέα έγγραφα εκδιδόμενα στη βάση της
Συμφωνίας Αποχώρησης.
Αριθμός 1128

Αγορά του τεμαχίου 317, Φύλλο/Σχέδιο 39/7W1 στο χωριό Νήσου, στη Λευκωσία από το Κράτος, το οποίο
χρησιμοποιείται για τη στέγαση αποθηκών του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού Τμήματος Δημοσίων
Έργων Λευκωσίας.
Αρ. Απόφασης 90.042 της 9.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την αγορά από την Κυπριακή Δημοκρατία του τεμαχίου με αρ. 317, φ/σχ. 39/7W1, στο χωριό Νήσου
της Επαρχίας Λευκωσίας, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση αποθηκών του Γραφείου του Επαρχιακού
Μηχανικού Τμήματος Δημοσίων Έργων Λευκωσίας, για το ποσό των €320.500, το οποίο θα εξαιρείται από την
καταβολή κεφαλαιουχικών κερδών.

β)

Να εγκρίνει την καταβολή του ποσού των €25.000 στους Ιδιοκτήτες, ως αποζημίωση για χρήση του τεμαχίου από
την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο θα εξαιρείται από την καταβολή κεφαλαιουχικών κερδών.

γ)

Να εγκρίνει την καταβολή του ποσού των €5.000, πλέον Φ.Π.Α., στο Δικηγορικό γραφείο του κ. Αχιλλέα
Δημητριάδη για τα έξοδα εκπροσώπησης των Ιδιοκτητών και καταχώρησης της αγωγής εναντίον της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

δ)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει και διαθέσει το ποσό των €345.500 και το ποσό των
€5.000 πλέον Φ.Π.Α., για την αγορά του πιο πάνω τεμαχίου.
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Αριθμός 1129

Έκτακτο σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες γεωργοκτηνοτρόφους και αλιείς, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων,
κατά το 2020.
Αρ. Απόφασης 90.043 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1174/2020).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το «Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στους Εγκλωβισμένους και Επανεγκατασταθέντες
γεωργοκτηνοτρόφους και αλιείς, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής και αλιευτικής τους
απασχόλησης, κατά το 2020», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα Α, καθώς και τα
ποσά και τα ανώτατα όρια που περιλαμβάνονται σε αυτό.

β)

Όπως, η εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου γίνει σε αντικατάσταση των τακτικών Σχεδίων για στήριξη των
εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων που υλοποιούνται από το Τμήμα Γεωργίας και την Υπηρεσία
Ανθρωπιστικών Θεμάτων και θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το έτος 2020.

γ)

Να εγκρίνει τη χρηματοδότηση του εν λόγω Σχεδίου από το Άρθρο 120200.04202 «Μέτρα Στήριξης
Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων» του Προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας, μέσω της αξιοποίησης των
διαθέσιμων πιστώσεων οι οποίες είχαν προβλεφθεί για την υλοποίηση των τακτικών Σχεδίων στήριξης των εγκλωβισμένων για το 2020.

Αριθμός 1130

Διορισμός Ερευνητικής Επιτροπής για διερεύνηση της διαδικασίας και χορήγησης αλλοδαπών
επιχειρηματιών και επενδυτών από το 2007 μέχρι τις 17η Αυγούστου 2020 - Τερματισμός εργασιών
Τριμελούς Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης 90.044 της 9.9.2020
(Αρ. Σημειώματος 128/2020).
Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 88.506, 88.627 και 90.012 με ημερ. 6.11.2019, 27.11.2019 και 3.9.2020,
αντίστοιχα, το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε με Σημείωμα της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 128/2020
και ημερ. 8.9.2020, σχετικά με το διορισμό, από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Ερευνητικής Επιτροπής,
αποτελούμενης από τον κ. Μύρωνα Νικολάτο, τέως Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο και τους
κ.κ. Κώστα Παμπαλλή, τέως Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κυριάκο Κυριάκου, Βοηθό Γενικού Ελεγκτή και Παύλο
Ιωάννου, Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, ως μέλη, για διερεύνηση της διαδικασίας και χορήγησης αλλοδαπών
επιχειρηματιών και επενδυτών από το 2007 μέχρι τις 17 Αυγούστου 2020, αποφάσισε μετά από εισήγηση του Υπουργού
Εσωτερικών, να τερματίσει τις εργασίες της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συστάθηκε με τις Αποφάσεις με αρ. 88.506
και 88.627 με ημερ. 6.11.2019 και 27.11.2019, αντίστοιχα, με σκοπό την εξέταση συγκεκριμένου αριθμού υπηκοοτήτων
που έχουν παραχωρηθεί μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικάλυψη
αρμοδιοτήτων.
Αριθμός 1131

Εξαίρεση από τις πρόνοιες της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 7.5.2020 με τίτλο:
«Προϋπολογισμός 2020 – Συγκράτηση Δαπανών», που αφορούν στην αναστολή πλήρωσης όλων των
κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Αρ. Απόφασης 90.045 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1176/2020).
Το Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση των προνοιών της Απόφασης με αρ. 89.365 και ημερ. 7.5.2020, αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017 και σύμφωνα με την
έβδομη επιφύλαξη του άρθρου 16(1) του περί Προϋπολογισμού του 2020, την εξαίρεση από την απαγόρευση
πλήρωσης κενών θέσεων, 496 συνολικά θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως παρουσιάζονται
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ που επισυνάπτεται στην Πρόταση και να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να
υποβάλει την εν λόγω Απόφαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για την
εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της για πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, ως ακολούθως:
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i)

318 θέσεις Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία.

ii) 46 θέσεις Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.
iii) 81 θέσεις Πρώτου Διορισμού σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου.
iv) 17 θέσεις Πρώτου Διορισμού σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
v) 34 θέσεις εργατικού προσωπικού σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου.
β)

Να εγκρίνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017, την εξαίρεση από την
απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, 32 συνολικά θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (18 θέσεις
στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και 14 θέσεις στο
Υπουργείο Υγείας), οι οποίες ήδη εξαιρούνται από την αναστολή πλήρωσης, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις
με αρ. 89.365 και 89.571 με ημερ. 7.5.2020 και 17.6.2020, αντίστοιχα, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο
Παράρτημα ΙΙΙ που επισυνάπτεται στην Πρόταση και να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να υποβάλει την
εν λόγω Απόφαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για την εξασφάλιση της
γραπτής συγκατάθεσής της για πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.

γ)

Να εγκρίνει την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων, 220 συνολικά θέσεων Προαγωγής και
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙV που επισυνάπτεται στην
Πρόταση, για τις οποίες οι οικείες αρμόδιες αρχές να απευθυνθούν για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης
κενών θέσεων, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 4(3) των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017, ως ακολούθως:
i)

103 θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία.

ii) 92 θέσεις στην Αστυνομία.
iii) 23 θέσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
iv) 1 θέση σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου.
v) 1 θέση σε Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
δ)

Να εγκρίνει την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων, 85 συνολικά θέσεων Πρώτου Διορισμού,
Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, οι οποίες έχουν ήδη αποπαγοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσής
τους, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα V που επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως ακολούθως:
i)

5 θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία.

ii) 67 θέσεις στην Αστυνομία.
iii) 9 θέσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
iv) 4 θέσεις σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου.
ε)

Να εγκρίνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2020, την εξαίρεση
από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, 11 συνολικά θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, για
κάλυψη αναγκών στο επίπεδο εισδοχής στα επαγγέλματα συστήματος βάρδιας του Υπουργείου Υγείας, όπως
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα VΙ που επισυνάπτεται στην Πρόταση.

στ)

Να εγκρίνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2020, την εξαίρεση
από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, 24 συνολικά θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, για
κάλυψη αναγκών στο επίπεδο εισδοχής στα επαγγέλματα συστήματος βάρδιας (πέραν του Υπουργείου Υγείας), για
τις οποίες απαιτείται μόνο η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο
Παράρτημα VΙΙ που επισυνάπτεται στην Πρόταση.
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Αριθμός 1132

Νομοσχέδια με τίτλο:
α) Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020».
β) Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Αρ. Απόφασης 90.047 της 9.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1178/2020).
Το Συμβούλιο:
α)

Αποφάσισε να εγκρίνει:
i)

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020»,
αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα I.

ii) Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», αντίγραφο του οποίου
επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα IV.
β)

Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών:
i)

Να καταθέσει τα πιο πάνω νομοσχέδια, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφισή τους σε νόμους.

ii) Να επιφέρει στα εν λόγω νομοσχέδια, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της
επεξεργασίας και συζήτησής τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής τους, άνευ επαναφοράς
τους στο Συμβούλιο.
2. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(i) πιο πάνω είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με σκοπό
την αύξηση των ποινών στα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 19, 19Α, 19Β(2) και 19Ε του βασικού νόμου.
3. Σκοπός του αναφερόμενου στην υποπαράγραφο (α)(i) πιο πάνω είναι η τροποποίηση του άρθρου 240 του βασικού
νόμου με σκοπό την αύξηση της ποινής που επιβάλλεται από το Δικαστήριο σε πρόσωπο το οποίο κρίνεται ένοχο για το
εν λόγω αδίκημα.
Αριθμός 1133

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός για την πρόληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ).
Αρ. Απόφασης 90.050 της 9.9.2020
Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις Ειδικές Περιστάσεις οι οποίες συντρέχουν λόγω της δρομολογούμενης αλλαγής
της πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου στο ύψος των διδάκτρων σε Βρετανικά Πανεπιστήμια εξαιτίας της εξόδου του από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την πρόσληψη επιπλέον της υφιστάμενης οροφής, μέχρι 200 Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ), για το
έτος 2020.

β)

Να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 65(3)(α), των περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου
Νόμων του 2014 έως 2017, Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ύψους €667.000, για κάλυψη της επιπρόσθετης
δαπάνης για την πρόσληψη των 200 ΣΥΟΠ για το έτος 2020 και να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να
καταθέσει, με τη μορφή του κατεπείγοντος, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σχετικό νομοσχέδιο για έγκριση.

Αριθμός 1134

Παρέλαση 1ης Οκτωβρίου 2020 / COVID-19.
Αρ. Απόφασης 90.051 της 9.9.2020
(Αρ. Σημειώματος 122/2020).
Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε με το Σημείωμα του Υπουργείου Άμυνας με αρ. 122/2020 και ημερ. 31.8.2020,
αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, αποφάσισε όπως η παρέλαση εορτασμού της επετείου ανακήρυξης της Κυπριακής
Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2020 με την παρουσία μόνο αξιωματούχων χωρίς την παρουσία
κοινού, ένεκα των συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού.

485
Αριθμός 1135

Επιλογή προσώπων για διορισμό Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού
Ιδρύματος Κύπρου.
Αρ. Απόφασης 90.052 της 9.9.2020
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 86.680 και ημερ. 23.1.2019, το Συμβούλιο:
α)

Αποφάσισε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013, να επιλέξει για διορισμό, ύστερα από εισήγηση
του Υπουργού Εσωτερικών, τον κ. Σταύρο Ιωακείμ, Δικηγόρο, νυν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ως Αντιπρόεδρο του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση
του κ. Γιάννου Πανταζή, ο οποίος υπέβαλε παραίτηση και τον κ. Κυριάκο Γέρου, Στέλεχος Τραπεζικού Ιδρύματος,
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, σε αντικατάσταση του κ. Ιωακείμ, ο
οποίος επιλέγηκε για διορισμό στη θέση του Αντιπροέδρου του εν λόγω Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε ότι, με βάση
τα σχετικά βιογραφικά τους σημειώματα, αντίγραφα των οποίων έχει κατατεθεί στην Γραμματεία του Υπουργικού
Συμβουλίου, καθώς και άλλα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του, πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που
τίθενται στους εν λόγω Νόμους.

β)

Αποφάσισε, να εξουσιοδοτήσει τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(β) των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013, καταθέτοντας ενώπιόν της τα βιογραφικά
σημειώματα των εν λόγω προσώπων με τα αντίστοιχα προσόντα τους.

γ)

Αποφάσισε, να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να επαναφέρει το θέμα στην επόμενη Συνεδρία του
Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (β) πιο πάνω, για λήψη τελικής Απόφασης για διορισμό των πιο πάνω προσώπων ως
Αντιπρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

Αριθμός 1136

Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) σε κατηγορίες πολιτών που
κρίνεται απαραίτητη η διέλευσή τους στις κατεχόμενες περιοχές – Τροποποίηση Απόφασης.
Αρ. Απόφασης 90.053 της 9.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει την Απόφαση με αρ. 89.716 και ημερ. 1.7.2020, με την αντικατάσταση της
παρ. α) με την ακόλουθη:
«α) Να εγκρίνει την κάλυψη του συνολικού κόστους των 1.000 εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (SARSCoV2) στη βάση ελέγχων που θα διεξάγονται σε άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
i)

Άτομα που διαμένουν μόνιμα στα χωριά Κάτω Πύργος, Πάνω Πύργος, Μοσφίλι, Πηγένια, Παχύαμμος και
Πωμός και εργάζονται στη Λευκωσία.

ii) Άτομα που διαμένουν μόνιμα στα πιο πάνω χωριά και είναι αναγκαία η μετάβασή τους στη Λευκωσία για
ιατρικούς λόγους (χρόνιους πάσχοντες, περιστατικά που χρήζουν ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και για τις
οποίες κρίνεται απαραίτητη η διέλευση από το οδόφραγμα του Λιμνίτη).
iii) Εγκλωβισμένοι, επανεγκατασταθέντες και παιδιά εγκλωβισμένων μαζί με τους συζύγους τους και τα ανήλικα
παιδιά τους που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές.
iv) Μέλη της Μαρωνιτικής κοινότητας που διαμένουν μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές αλλά είναι αναγκαία η συχνή
παρουσία τους στα κατεχόμενα για εκτέλεση γεωργικών εργασιών και μικρός αριθμός Μαρωνιτών αιτητών
επανεγκατάστασης με τα ανήλικα παιδιά τους».
Αριθμός 1137

Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν
στις Κατηγορίες Α και Β- Προσθήκη κατηγορίας.
Αρ. Απόφασης 90.054 της 9.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Όπως παραχωρείται, από 18.9.2020, ειδική άδεια εισόδου στη Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που
δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το
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Υπουργείο Υγείας, από την Επιτροπή η οποία ορίστηκε με την Απόφαση με αρ. 89.623 και ημερ. 17.6.2020 και στις
περιπτώσεις προσώπων που εργάζονται στη Δημοκρατία ως εργάτες στον τομέα της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας,
καθώς και ως οικιακοί βοηθοί, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i)

Οι εργοδότες των πιο πάνω προσώπων θα πρέπει να προκαταβάλλουν το ποσό των €500, το οποίο θα αφορά
στο κόστος πραγματοποίησης δύο εργαστηριακών ελέγχων για την πανδημία του κορωνοϊού (ένα τεστ με την
άφιξή τους και επαναληπτικό τεστ 12 μέρες μετά την άφιξή τους), καθώς στα έξοδα διαμονής και μεταφοράς σε
τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού, για περιορισμό τους για
συνολική περίοδο 14 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους.

ii) Η παραχώρηση της άδειας εισόδου στα πιο πάνω πρόσωπα, να γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της
σχετικής αίτησής τους, η οποία θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό μητρώο.
β)

Να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την Απόφαση με αρ. 89.623 και ημερ. 17.6.2020, όπως σε
συνεργασία με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την Γενική Λογίστρια της
Δημοκρατίας, προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για υλοποίηση των πιο πάνω.

Αριθμός 1138

Διαπίστευση του Δρος Morie Komba Manyeh, ως Ύπατου Αρμοστή της Σιέρα Λεόνε στην Κυπριακή
Δημοκρατία, με έδρα το Λονδίνο.
Αρ. Απόφασης 90.060 της 15.9.2020
Το Συμβούλιο, αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του Δρος Morie Komba Manyeh, ως Ύπατου Αρμοστή της
Δημοκρατίας της Σιέρα Λεόνε στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Λονδίνο.
Αριθμός 1139

Παραχώρηση χώρου στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών στον Συνοικισμό
Αυτοστέγασης Λειβαδιών.
Αρ. Απόφασης 90.062 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1188/2020).
Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εκ παραδρομής εγγραφή ως χώρου πρασίνου μέρους του τεμαχίου με αρ.
343, που είχε παραχωρηθεί στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών στο Συνοικισμό
Αυτοστέγασης Λιβαδιών αντί ως χώρου στάθμευσης και ανέγερσης βοηθητικών κτιρίων, αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την αλλαγή χρήσης του μέρους του τεμαχίου με αρ. 343, το οποίο παρουσιάζεται με κίτρινο χρώμα στο
σχέδιο που επισυνάπτεται στην Πρόταση, ώστε αυτό να μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς λειτουργίας χώρους
στάθμευσης για τις ανάγκες της εκκλησίας.

β)

Να εγκρίνει την παραχώρηση του τεμαχίου 390, το οποίο παρουσιάζεται με πράσινο χρώμα στο σχέδιο, που
επισυνάπτεται στην Πρόταση και την εγγραφή του ως κρατική γη, για εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού.

Αριθμός 1140

Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς
Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης.
Αρ. Απόφασης 90.064 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1190/2020).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 63.389 και ημερ. 18.2.2006, το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση των 28,5 συνολικά οικιστικών μονάδων στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού,
Λάρνακας και Αμμοχώστου, που περιγράφονται στους καταλόγους που επισυνάπτονται στην Πρόταση ως
Παραρτήματα «Α» έως «ΙΗ», στους αντίστοιχους δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς
Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης, όπως αναφέρεται στους
καταλόγους.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να εγγράψει τις ανωτέρω οικιστικές
μονάδες στα δικαιούχα πρόσωπα, αφού προηγουμένως τα πρόσωπα αυτά υπογράψουν τη σχετική δήλωση
αποδοχής.
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γ)

Να εγκρίνει τον τερματισμό οποιωνδήποτε Αδειών Χρήσης ή Συμβάσεων Μίσθωσης που αφορούν στις εν λόγω
οικιστικές μονάδες, είτε έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τον περί Ακίνητης
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, είτε δεν έχουν εγγραφεί, ταυτόχρονα µε την παραχώρηση
των Οικιστικών Μονάδων στα αντίστοιχα δικαιούχα πρόσωπα.

Αριθμός 1141

Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης εντός της Δημοτικής Περιοχής Πέγειας της Επαρχίας
Πάφου (Περιοχές Τοξεύτρας και Αγίου Γεωργίου).
Αρ. Απόφασης 90.065 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1191/2020).
Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 79.153 και 81.191 με ημερ. 14.7.2015 και 24.8.2016, αντίστοιχα, το Συμβούλιο,
λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 6(3) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από
ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο
35(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019, αποφάσισε:
α)

Να καθορίσει ως «Λευκή Ζώνη», για περαιτέρω περίοδο δύο ετών 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) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων, οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από τα
δύο είναι μικρότερο, τις περιοχές του Τοπικού Σχεδίου εντός της Δημοτικής Περιοχής Πέγειας της Επαρχίας Πάφου
(Περιοχές Τοξεύτρας και Αγίου Γεωργίου), που προσδιορίζονται στο σχέδιο με αρ. Τ.Ρ.Η. 662/2020, που είναι
κατατεθειμένο στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
και τη ρύθμιση της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι χρήσεις που υφίστανται στη περιοχή θα παραμείνουν γενικά
αμετάβλητες και οποιαδήποτε οικοδομική εργασία και δραστηριότητα στην περιοχή θα περιοριστεί στις ουσιώδεις
και απολύτως απαραίτητες για την ανάπτυξη της γεωργίας και της δασολογίας, καθώς και για σκοπούς
αρχαιολογικής έρευνας ή συντήρησης.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στη δημοσίευση του Διατάγματος που επισυνάπτεται στην
Πρόταση ως Παράρτημα 1(β), στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 1142

Διορισμός Εκπροσώπου των Φοιτητών στο Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης προς αντικατάσταση του κ. Μάριου Μούγη.
Αρ. Απόφασης 90.067 της 15.9.2020
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 85.484 και ημερ. 25.7.2018, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται
σ΄ αυτό από το άρθρο 28 των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016, αποφάσισε να διορίσει, με εισήγηση του
Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τον κ. Ανδρέα Μαλιάππη, εκπρόσωπο της Παγκύπριας
Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ), ως μέλος του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, για θητεία διάρκειας μέχρι δύο ετών, δηλαδή μέχρι τις 14.9.2022, νοουμένου
ότι θα εξακολουθεί να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα, σε αντικατάσταση του κ. Μάριου Μούγη, η θητεία του οποίου έληξε
στις 24.7.2020.
Αριθμός 1143

Αίτημα από τη Σχολική Εφορεία Γεροσκήπου για αποδοχή ποσού αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης
μέρους του τεμαχίου της Εφορείας αρ. 496 του Φ/Σχ. 51/6010V01 στο Δήμο Γεροσκήπου.
Αρ. Απόφασης 90.068 της 15.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10(4) των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως
2014, την αποδοχή από τη Σχολική Εφορεία Γεροσκήπου, ποσού ύψους €205.032,17, για την απαλλοτρίωση μέρους
του τεμαχίου της Εφορείας με αρ. 496 του Φ/Σχ. 51/6010V01 στο Δήμο Γεροσκήπου νοουμένου ότι αποκοπεί ισάξιο
ποσό από τη χορηγία της Εφορείας.
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Αριθμός 1144

Τροποποίηση άρθρων της Ιδρυτικής Πράξης και του Οργανισμού του «Ιδρύματος Μουσείου Κώστα
Αργυρού» που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του, στην έκταση των εξουσιών και στη σύνθεση
και λειτουργία του Διοικητικού του Συμβουλίου και σε άλλα θέματα.
Αρ. Απόφασης 90.069 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1195/2020).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 51.456 και ημερ. 22 και 23.3.2000, το Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 6(2) του
«Οργανισμού» (Καταστατικού) του «Ιδρύματος Μουσείου Κώστας Αργυρού», αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Ιδρυτικής Πράξης και του Οργανισμού (Καταστατικού) του
«Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού», όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά
τη Συνεδρία του ημερ. 26.6.2020, οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα ΙV – Πίνακας τροποποιήσεων, στην
Πρόταση και αναφέρονται συνοπτικά στην παράγραφο 4 της Πρότασης.

β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να καταθέσει ενώπιον
Δικαστηρίου τα νέα, τροποποιημένα έγγραφα του Ιδρύματος που αφορούν στην Ιδρυτική Πράξη και στον
Οργανισμό (Καταστατικό) του «Ιδρύματος Μουσείου Κώστας Αργυρού» εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος και να ενημερώσει τον Έφορο Εγγραφής Σωματείων και Ιδρυμάτων αναφορικά με τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις.

Αριθμός 1145

Το περί Ρυθμίσεως της Απασχόλησης Λιμενεργατών (Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού) Διάταγμα 2018.
Αντικατάσταση Ανάκληση Αντιπροσωπευτικών μελών Συμβουλίου Λιμενεργασίας Λεμεσού.
Αρ. Απόφασης 90.070 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1196/2020).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 86.072 και ημερ. 24.10.2018, το Συμβούλιο:
α)

Αποφάσισε, σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 4(3) του περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμου,
Κεφ. 184 και Νόμων του 1960 έως 2018, να ανακαλέσει, μετά από υπόδειξη της Εταιρείας DP World Limassol Ltd.,
το διορισμό του Κύριου Αντιπροσωπευτικού της Μέλους στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού, κας Μαρίνας
Χριστοφή.

β)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 4(1) των πιο πάνω Νόμων, αποφάσισε να διορίσει
τον κ. Λάζαρο Χαραλάμπους, ως Κύριο Αντιπροσωπευτικό Μέλος.

γ)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόμων, αποφάσισε να εγκρίνει το
Τροποποιητικό Διάταγμα, που επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα ΙV και να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να προβεί στη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 1146

Αντικατάσταση Υφιστάμενων Ενεργοβόρων Φωτιστικών Οδικού και Περιμετρικού Φωτισμού σε Στρατόπεδα
της Εθνικής Φρουράς, με Φωτιστικά Τύπου LED.
Αρ. Απόφασης 90.071 της 15.9.2020
Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενο της Σύμβασης για την αντικατάσταση των 2.200 ενεργοβόρων
φωτιστικών σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς με φωτιστικά τύπου LED και της συντήρησης αυτών για οκτώ έτη,
εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 16(4) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και
για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 και του άρθρου 30(4) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων
Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, καθότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη σύναψη
σύμβασης συνεργασίας μεταξύ δύο Αναθετουσών Αρχών, αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του υπό αναφορά Έργου στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

β)

Όπως ο τρόπος πληρωμής γίνει με την καταβολή του 25% του αρχικού κόστους, ήτοι ποσού ύψους €105.726,21,
από εξοικονομήσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για το έτος 2020 και την αποπληρωμή σε 21
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ίσες μηνιαίες δόσεις του ποσού των €15.946, από εξοικονομήσεις στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας
για τα έτη 2021 και 2022, από το Κεφάλαιο 1133, Άρθρο 03053, Φωτισμός, Θέρμανση, Καύσιμα.
γ)

Να εγκρίνει τη σταδιακή αντικατάσταση μέχρι και 4.400 φωτιστικών ενεργοβόρων φωτιστικών που είναι
εγκατεστημένα σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς με την ίδια διαδικασία, δηλαδή την απευθείας ανάθεση στην
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, με παρόμοιους όρους πληρωμής για τα έτη 2021-2023.

δ)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Άμυνας να εξετάσει το ενδεχόμενο κάλυψης του κόστους χρηματοδότησης του εν
λόγω έργου από Ευρωπαϊκά Κονδύλια.

Αριθμός 1147

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020».
Αρ. Απόφασης 90.072 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1199/2020).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020», αντίγραφο του
οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 01.

β)

Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:
i)

Να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο.

ii) Να επιφέρει στο εν λόγω νομοσχέδιο οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της επεξεργασίας
και συζήτησής του στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής του, άνευ επαναφοράς του στο
Συμβούλιο.
2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου 4 του άρθρου 33
του βασικού Νόμου, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό του δικαστικού επιτοκίου, δεδομένου ότι ο
ορίζοντας πρόβλεψης συνθηκών στην οικονομία δεν περιορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος.
Αριθμός 1148

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020».
Αρ. Απόφασης 90.073 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1200/2020).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς
Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση.

β)

Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:
i)

Να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο.

ii) Να επιφέρει στο εν λόγω νομοσχέδιο οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της επεξεργασίας
και συζήτησής του στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής του, άνευ επαναφοράς του στο
Συμβούλιο.
2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε ο εκεί αναφερόμενος αριθμός
Δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας να αυξηθεί κατά πέντε, με σκοπό την ενίσχυση του
Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, για να ανταπεξέλθει και αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την καταχώρηση
του μεγάλου όγκου προσφυγών. Η ρύθμιση αναμένεται, γενικά, να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου
και στην ομαλή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιόν του.
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Αριθμός 1149

Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου πιστοποίησης θανάτου για υποθέσεις αγνοουμένων και πεσόντων τα οστά
των οποίων ανευρίσκονται και ταυτοποιούνται από τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και από την
Κυπριακή Δημοκρατία.
Αρ. Απόφασης 90.074 της 15.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος για την προσεχή Συνεδρία.
Αριθμός 1150

Διενέργεια δειγματοληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (COVID-19) σε συμμετέχοντες
των πρωταθλημάτων της ΚΟΠ.
Αρ. Απόφασης 90.076 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1204/2020).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει την κάλυψη του συνολικού κόστους των 7.000 μοριακών εξετάσεων για το νέο κορωνοϊό (COVID-19),
στη βάση δειγματοληπτικών ελέγχων των συμμετεχόντων των παρακάτω κατηγοριών των πρωταθλημάτων της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ):
i)

2.000 δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συμμετέχοντες των κατηγοριών Β, Γ και Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.

ii) 3.000 δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συμμετέχοντες των Κατηγοριών του πίνακα 2, ο οποίος παρουσιάζεται στο
Παράρτημα ΙΙ, που επισυνάπτεται στην Πρόταση, δηλ. από Κ17 και κάτω. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής
θα έχουν όσοι δεν έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε έλεγχο εντός των δειγματοληπτικών ελέγχων του
Υπουργείου Παιδείας.
iii) 2.000 δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συμμετέχοντες των Κατηγοριών του πίνακα 3, ο οποίος παρουσιάζεται στο
Παράρτημα ΙΙ, που επισυνάπτεται στην Πρόταση.
β)

Να εγκρίνει τη δαπάνη για την υλοποίηση του Προγράμματος, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις €350.000 και θα
καλυφθεί από το κονδύλι των €100 εκ. που αφορά στην πρόνοια για ενίσχυση του συστήματος υγείας, σύμφωνα με
το Πρόγραμμα Στήριξης, το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση με αρ. 89.039 και ημερ. 15.3.2020.

γ)

Όπως το Υπουργείο Υγείας διενεργήσει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, της οποίας το συντονισμό θα έχει η
Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, σε συνεργασία με την ΚΟΠ.

Αριθμός 1151

Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών
Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας για την περίοδο από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Νοεμβρίου 2020.
Αρ. Απόφασης 90.077 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1205/2020).
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 89.869 και ημερ. 29.7.2020, το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην
Πρόταση, αποφάσισε να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €200.000 για τη συμμετοχή επιπλέον 1.340, περίπου,
προσώπων στο Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών
Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας, κατά την περίοδο από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Νοεμβρίου 2020, η οποία να
καλυφθεί από διαθέσιμες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για το 2020.
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Αριθμός 1152

Επέκταση περιόδου ισχύος του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμος του
2020.
Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020».
Αρ. Απόφασης 90.078 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1206/2020).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός)
(Αρ.2) Νόμος του 2020», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 2.

β)

Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
i)

Να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο, με τη μορφή του κατεπείγοντος, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για
ψήφισή του σε Νόμο.

ii) Να επιφέρει στο εν λόγω νομοσχέδιο, οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της επεξεργασίας
και συζήτησής του στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής του, εφόσον δεν αλλάζει η φιλοσοφία
του, άνευ επαναφοράς του στο Συμβούλιο.
2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του Κορωνοϊού Νόμος
του 2020, αναφορικά με τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω της πανδημίας του υιού
COVID 19. Προς τον σκοπό αυτό, παρέχονται προσωρινές εξουσίες στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, έτσι ώστε να αποφασίζει άμεσα για ορισμένα θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου της, όπως το ειδικό
επίδομα ασθένειας, την ειδική άδεια και το ειδικό ανεργειακό επίδομα που αποσκοπούν στη καλύτερη διαχείριση της
πανδημίας αυτής και ενόψει της συνεχιζόμενης κατάστασης που επικρατεί σε σχέση με την πανδημία του ιού COVID 19,
επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021, ως η
απόφαση της Κυβέρνησης για την περίοδο παροχής της κρατικής στήριξης σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
Αριθμός 1153

Τριετής Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τη δημιουργία Προγράμματος Μετάβασης Ασυνόδευτων
Ανήλικων, αιτητών διεθνούς προστασίας, στην Ενηλικίωση.
Αρ. Απόφασης 90.079 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1207/2020).
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τη Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για το Πρόγραμμα Μετάβασης Ασυνόδευτων Ανήλικων, Αιτητών Διεθνούς
Προστασίας, στην Ενηλικίωση, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην Πρόταση, στην αγγλική γλώσσα.

β)

Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο
για το σκοπό αυτό εκπρόσωπό της, να υπογράψει τη Συμφωνία εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

γ)

Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξετάσει το ενδεχόμενο
κάλυψης του κόστους χρηματοδότησης του εν λόγω Προγράμματος από Ευρωπαϊκά Κονδύλια.
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Αριθμός 1154

Μετακίνηση Τμημάτων/Υπηρεσιών από τα κτήρια του παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας στον 2ο όροφο της
Νέας Πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.
Αρ. Απόφασης 90.080 της 15.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τη μετακίνηση όλων των Υπηρεσιών, ήτοι των Υγειονομικών Υπηρεσιών Λάρνακας, των Οδοντιατρικών
Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και του Κέντρου Μητρότητας και Προστασίας Παιδιού, οι οποίες
στεγάζονται στα παραδοσιακά κτήρια του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας και είναι συνολικού εμβαδού 2.200 τ.μ.
περίπου, στον 2ο όροφο της επέκτασης του Νέου Νοσοκομείου Λάρνακας, ο οποίος είναι καθαρού συνολικού
εμβαδού 3.300 τ.μ.

β)

Όπως το κόστος τόσο για την πιο πάνω μετακίνηση όσο και για τη διαμόρφωση του 2ου ορόφου του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρνακας, ώστε να καταστεί κατάλληλος να στεγάσει τις υπό αναφορά υπηρεσίες, καλυφθεί από το
κονδύλι των €100 εκ. που αφορά στην πρόνοια για ενίσχυση του συστήματος υγείας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Στήριξης, το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση με αρ. 89.039 και ημερ. 15.3.2020.

γ)

Να εγκρίνει την επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, ολοκληρώνοντας τις διεργασίες στους κενούς
χώρους στον 2ο και τον 3ο όροφο (περίπου 1000μ2) έτσι ώστε ολόκληρος ο 3ος όροφος να μπορεί να
χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται αποκλειστικά για ασθενείς με Covid 19 χωρίς να επηρεάζεται η κανονική λειτουργία
του νοσοκομείου και όπως το κόστος καλυφθεί από το κονδύλι των €100 εκ. που αφορά στην πρόνοια για ενίσχυση
του συστήματος υγείας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Στήριξης, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθμό
89.039 και ημερ. 15.3.2020.

Αριθμός 1155

Έγκριση νέας δομής θέσεων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας.
Αρ. Απόφασης 90.081 της 15.9.2020
(Αρ. Πρότασης 1209/2020).
Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 66.825 και 84.968 με ημερ. 6.2.2008 και 21.5.2018, αντίστοιχα, το Συμβούλιο:
α)

Αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 14(1) του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, Κεφ.
350 και Νόμων του 1972 έως 2015, να εγκρίνει τη νέα δομή θέσεων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας,
η οποία παρατίθεται στον πίνακα που επισυνάπτεται στη Πρόταση ως Παράρτημα Α.

β)

Αποφάσισε να εγκρίνει την εξαίρεση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας από τις πρόνοιες της Απόφασης
με αρ. 89.365 και ημερ. 7.5.2020, όσον αφορά στην απαγόρευση για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου
χρόνου, έναντι των αντίστοιχων κενών μονίμων θέσεων και για μέγιστη διάρκεια δύο ετών ή μέχρι την πλήρωσή
τους, και συγκεκριμένα για τις ακόλουθες θέσεις:
i)
ii)
iii)
iv)

Μίας θέσης Λειτουργού Πληροφορικής, Κλ. Α8.
Μίας θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού, Κλ. Α9.
Μίας θέσης Τεχνικού Μηχανικού, Κλ. Α5 (2η βαθμίδα).
Τριών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Κλ. Α2.

Αριθμός 1156

Ετοιμασία Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση Απόφασης.
Αρ. Απόφασης 90.082 της 15.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει την Απόφαση με αρ. 89.919 και ημερ. 21.8.2020, με την αντικατάσταση της
υποπαραγράφου (δ) με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (δ):
«δ) Να εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής, υπό την Προεδρία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων στην οποία θα μετέχουν
τα Υπουργεία Οικονομικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος),
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Υπηρεσία Ενέργειας), Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και θα συμμετέχουν σε αυτή, σε διευρυμένη μορφή
της, όταν χρειάζεται και εκπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Εξωτερικών, Εργασίας,
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Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υγείας και
των Υφυπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας, για σκοπούς συντονισμού στο πλαίσιο ετοιμασίας του Σχεδίου».
Αριθμός 1157

Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν
στις Κατηγορίες Α και Β- Προσθήκη κατηγορίας.
Αρ. Απόφασης 90.083 της 15.9.2020
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να ακυρώσει τη σχετική με το πιο πάνω θέμα Απόφαση με αρ. 90.054 και ημερ. 9.9.2020.

β)

Όπως παραχωρείται, από τις 25.9.2020, ειδική άδεια εισόδου στη Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες
που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το
Υπουργείο Υγείας, από την Επιτροπή η οποία ορίστηκε με την Απόφαση με αρ. 89.623 και ημερ. 17.6.2020 και στις
περιπτώσεις προσώπων που εργάζονται στη Δημοκρατία ως οικιακοί βοηθοί, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i)

Οι εργοδότες των πιο πάνω προσώπων θα πρέπει να προκαταβάλλουν το κόστος διαμονής τους σε τουριστικά
καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού, για περιορισμό τους για συνολική περίοδο
14 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους και το κόστος πραγματοποίησης δύο εργαστηριακών ελέγχων για
την πανδημία του κορωνοϊού (ένα τεστ με την άφιξή τους και επαναληπτικό τεστ 12 μέρες μετά την άφιξή τους).
Νοείται, ότι, το συνολικό συνεπαγόμενο κόστος που θα προκαταβάλλουν οι εργοδότες, θα υπολογιστεί από το
Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Νοείται περαιτέρω ότι, οι οικιακοί βοηθοί
θα καλύπτουν οι ίδιοι το κόστος μεταφοράς τους στα εν λόγω τουριστικά καταλύματα.

ii) Η παραχώρηση της άδειας εισόδου στα πιο πάνω πρόσωπα, να γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της
σχετικής αίτησής τους, η οποία θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό μητρώο.
γ)

Να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την Απόφαση με αρ. 89.623 και ημερ. 17.6.2020, όπως σε
συνεργασία με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την Γενική Λογίστρια της
Δημοκρατίας, προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για υλοποίηση των πιο πάνω.

δ)

Να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όπως εξετάσουν τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραχώρηση ειδικής
άδεια εισόδου στη Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β,
βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, από την Επιτροπή η οποία
ορίστηκε με την Απόφαση με αρ. 89.623 και ημερ. 17.6.2020 και στις περιπτώσεις προσώπων που εργάζονται στη
Δημοκρατία ως εργάτες στον τομέα της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, και να υποβάλουν σχετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για έγκριση, το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Αριθμός 1158

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. 13.11.2020)
Το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Νόμων του 1972 έως 2019 και σύμφωνα με τον κανονισμό 17(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις)
Κανονισμών του 1999 και 2005, αποφάσισε:
α)

Να απορρίψει την αίτηση του κ. Δημήτρη Κυπριανού (ΛΑΡ/0610/2017) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά
παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για χώρο στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων σε σχέση
με το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, στο τεμάχιο με αρ. 596, φ/σχ. 50/15, Τμήμα 0, στον Δήμο Δρομολαξιάς Μενεού, στην Επαρχία Λάρνακας, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, θεωρώντας
ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη επηρεάζει ουσιωδώς τη Γενική Στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης και δεν
εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του κανονισμού 19(1)(α)-(ιβ) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
(Παρεκκλίσεις) Κανονισμών.

β)

Να απορρίψει την αίτηση της κας Ευτέρπης Γεωργίου (ΛΑΡ/0696/2018 – ΛΑΡ/0441/2011/Β), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για Γραφείο ενοικίασης
αυτοκινήτων (επιχείρηση εξειδικευμένων υπηρεσιών) σε σχέση με τον Αερολιμένα Λάρνακας, στο τεμάχιο με αρ.
415, φ/σχ. 50/15, Τμήμα 0, στον Δήμο Δρομολαξιάς - Μενεού, στην Επαρχία Λάρνακας, σύμφωνα με την εισήγηση
του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη επηρεάζει ουσιωδώς τη Γενική
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Στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης και δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του κανονισμού 19(1)(α)(ιβ) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών.
2. Οι αιτιολογημένες εισηγήσεις του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και τα αποσπάσματα των πρακτικών της
συνεδρίας του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 7/2020 και ημερ. 1.6.2020, καθώς και τα σχετικά σημειώματα
που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, τα οποία τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,
κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αριθμός 1159

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. 13.11.2020)
Το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Νόμων του 1972 έως 2019 και σύμφωνα με τον κανονισμό 17(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις)
Κανονισμών του 1999 και 2005, αποφάσισε:
α)

Να απορρίψει την αίτηση των Ελλάδας και Έλενας Κυρίλλου, Χριστίνας Κυρίλλου Μίτα και Κωνσταντίνας Κυρίλλου
Τσόκκα (ΠΑΦ/0647/2017) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού
Σχεδίου Πάφου, για αποθήκη μηχανημάτων, ηλεκτρογεννητριών και υδραντλιών, στο τεμάχιο με αρ. 707, φ/σχ.
51/04, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Κονιών, στην Επαρχία Πάφου, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης
Παρεκκλίσεων, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη επηρεάζει ουσιωδώς τη Γενική Στρατηγική του ισχύοντος
Σχεδίου Ανάπτυξης και δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του κανονισμού 19(1)(α)-(ιβ) των περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών.

β)

Να απορρίψει την αίτηση της κας Λυδίας Τσιάμπερλεν (ΛΕΜ/0720/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά
παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 67,
φ/σχ. 46/32.W1, Τμήμα 2, στην Κοινότητα Άρσους, στην Επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με την εισήγηση του
Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη επηρεάζει ουσιωδώς τη Γενική
Στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης και δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του κανονισμού 19(1)(α)(ιβ) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών.

γ)

Να απορρίψει την αίτηση της κας Ευρούλλας Κωνσταντίνου (ΛΕΥ/1096/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας
κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ.
366, φ/σχ. 38/32, Τμήμα 0 στην Κοινότητα Λαζανιά, στην Επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με την εισήγηση του
Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη επηρεάζει ουσιωδώς τη Γενική
Στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης και δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του κανονισμού 19(1)(α)(ιβ) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών.

δ)

Να απορρίψει την αίτηση των Ζωούλας Κυριάκου και Ανδρέα Χαχολή (ΑΜΧ/0595/2018), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για ανέγερση
μεμονωμένης κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 652 και 650, φ/σχ. 2-290-375, Τμήμα 11, στον Δήμο Παραλιμνίου, στην
Επαρχία Αμμοχώστου, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, θεωρώντας ότι η
προτεινόμενη ανάπτυξη επηρεάζει ουσιωδώς τη Γενική Στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης και δεν
εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του κανονισμού 19(1)(α)-(ιβ) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
(Παρεκκλίσεις) Κανονισμών.

2. Οι αιτιολογημένες εισηγήσεις του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και τα αποσπάσματα των πρακτικών της
συνεδρίας του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 4/2020 και ημερ. 9.4.2020, καθώς και τα σχετικά σημειώματα
που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, τα οποία τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,
κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αριθμός 1160

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. 13.11.2020)
Το Συμβούλιο:
α)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του
1972 έως 2019 και σύμφωνα με τον κανονισμό 17(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις)
Κανονισμών του 1999 και 2005, αποφάσισε:
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i)

Να εγκρίνει την αίτηση των κ.κ. Κωνσταντίνου και Τάσου Καψάλη (ΛΕΜ/1130/2017), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση πρατηρίου
πετρελαιοειδών με πλυντήριο αυτοκινήτων, στο τεμάχιο με αρ. 354, φ/σχ. 58/08, Τμήμα 0, στην Ενορία
Αρχαγέλλου Μιχαήλ, στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, στην Επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με την εισήγηση του
Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

ii) Να εγκρίνει την αίτηση της Εταιρείας Holborn European Marketing Company Ltd (A66/17), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για
προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης υφιστάμενων οικιστικών μονάδων σε γραφεία, στο τεμάχιο με αρ.
296, φ/σχ. 40/64.Ε2, Τμήμα 8 στην Ενορία Αγίου Νικολάου, στο Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας,
σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
iii) Να εγκρίνει την αίτηση της κας Άννας Μαντογιαννάκου (ΠΑΦ/447/2019), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας
κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη κατοικία
και δημιουργία δεύτερης οικιστικής μονάδας, στο τεμάχιο με αρ. 437, φ/σχ. 45/35.Ε2, Τμήμα 4, στην Κοινότητα
Τάλας, στην Επαρχία Πάφου, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
iv) Να εγκρίνει την αίτηση της κας Φανούλλας Βασιλείου (ΛΑΡ/342/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά
παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ.
207, φ/σχ. 41/10, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Βορόκληνης, στην Επαρχία Λάρνακας, σύμφωνα με την εισήγηση
του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
v) Να εγκρίνει μερικώς την αίτηση της Εταιρείας E.P.I.C. (European Property Investments Corporation Ltd)
(ΛΕΜ/1089/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής,
για ανέγερση τετραώροφης οικοδομής 13 διαμερισμάτων, στο τεμάχιο με αρ. 77, φ/σχ. 55/43, Τμήμα 0, στην
Κοινότητα Πεντακώμου, στην Επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης
Παρεκκλίσεων.
vi) Να εγκρίνει μερικώς την αίτηση του κ. Φάνου Λοϊζίδη (ΛΕΜ/0770/2019), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας
κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στο τεμάχιο με
αρ. 599, φ/σχ. 48/33, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Καλού Χωριού Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με
την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
vii) Να εγκρίνει μερικώς την αίτηση του κ. Βάσου Χαρτούπαλλου (ΑΜΧ/0473/2017), για χορήγηση πολεοδομικής
άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, με
κολυμβητική δεξαμενή, στο τεμάχιο με αρ. 29, φ/σχ. 2-282-381, Τμήμα 7, στην Κοινότητα Φρενάρους, στην
Επαρχία Αμμοχώστου, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
viii) Να εγκρίνει μερικώς την αίτηση των Henricus Cornelis Marie Van De Vondervoort και Hubertina Gerarda
Gertruda Thewissen (ΛΕΥ/0435-0436/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των
προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενες αποθήκες και μικρή κατοικία και
αλλαγή χρήσης τους σε μία κατοικία με κολυμβητική δεξαμενή, στο τεμάχιο με αρ. 518, φ/σχ. 39/28, Τμήμα 0,
στην Κοινότητα Λυθροδόντα, στην Επαρχία Λευκωσίας, 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)(viii) 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. 9/2020 και ημερ. 10.7.2020, καθώς και τα σχετικά σημειώματα
που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, τα οποία τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,
κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αριθμός 1161

Αίτηση του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ) Λτδ (ΛΕΥ/0947/2017 και
ΛΕΥ/0840/2017) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού
Σχεδίου Λευκωσίας, 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. 13.11.2020)
Το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Νόμων του 1972 έως 2019 και σύμφωνα με τον κανονισμό 17(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις)
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Κανονισμών του 1999 και 2005, αποφάσισε να απορρίψει, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Συμβουλίου Μελέτης
Παρεκκλίσεων, την αίτηση του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ.) Λτδ (ΛΕΥ/0947/2017 και
ΛΕΥ/0840/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας,
για ανέγερση προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο εργοστάσιο και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε Σταθμό
Λεωφορείων, Μηχανουργείο και Γραφεία, με υποστηρικτικές χρήσεις/λειτουργίες, μεταξύ των οποίων, πλυντήριο
λεωφορείων και αντλία πετρελαιοειδών, στο τεμάχιο με αρ. 304, φ/σχ. 30/21W1, Τμήμα 6, στο Δήμο Λακατάμειας, στην
Επαρχία Λευκωσίας, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη επηρεάζει ουσιωδώς τη Γενική Στρατηγική του ισχύοντος
Σχεδίου Ανάπτυξης και δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του κανονισμού 19(1)(α)-(ιβ) των περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών.
2. Η αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών της
συνεδρίας του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 9/2020 και ημερ. 10.7.2020, καθώς και τα σχετικά σημειώματα
που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, τα οποία τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,
κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αριθμός 1162

Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (δια Ανδρέα και Λουκά Λουκά) και της
Εταιρείας Φρουταρία Αλακάτι Λτδ (ΛΕΜ/0645/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση
των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, 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. 13.11.2020)
Το Συμβούλιο:
α)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων
του 1972 έως 2019 και σύμφωνα με τον κανονισμό 17(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις)
Κανονισμών του 1999 και 2005, αποφάσισε να εγκρίνει μερικώς, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Συμβουλίου
Μελέτης Παρεκκλίσεων, την αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (δια Ανδρέα και
Λουκά Λουκά) και της Εταιρείας Φρουταρία Αλακάτι Λτδ (ΛΕΜ/0645/2016), για χορήγηση προσωρινής
πολεοδομικής άδειας, διάρκειας πέντε ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για
προσθήκες σε υφιστάμενο κατάστημα τροφίμων, στα τεμάχια με αρ. 358, 362Β, 1013, 1016, 1017, 1077 και 1280,
φ/σχ. 53/56, Τμήμα 0, στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, στην Επαρχία Λεμεσού, με όλους τους όρους προϋποθέσεις και
αντισταθμιστικά μέτρα, που αναφέρονται στην αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

β)

Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την οικεία Πολεοδομική Αρχή να χορηγήσει την πιο πάνω πολεοδομική άδεια με
τους κατάλληλους όρους, προϋποθέσεις και αντισταθμιστικά μέτρα, περιλαμβανομένων των όρων και
προϋποθέσεων/ αντισταθμιστικών μέτρων που έχει εισηγηθεί το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων.

2. Η αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών της
συνεδρίας του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 9/2020 και ημερ. 10.7.2020, καθώς και τα σχετικά σημειώματα
που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, τα οποία τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,
κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αριθμός 1163

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. 13.11.2020)
Το Συμβούλιο:
α)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του
1972 έως 2019 και σύμφωνα με τον κανονισμό 17(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις)
Κανονισμών του 1999 και 2005, αποφάσισε:
i)

Να εγκρίνει την αίτηση του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών δια Πασχάλη Λουκά (Α254/18), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για επέκταση
υφιστάμενου καταστήματος πώλησης αθλητικών ειδών, στο τεμάχιο με αρ. 56, φ/σχ. 40/64W2, Τμήμα 12, στο
Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

ii) Να εγκρίνει την αίτηση των Παναγίδη Κυριάκου και Παναγίδου Σωτηρούλας (ΛΑΡ/0262/2019), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης
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κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 235, φ/σχ. 39/62, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Κόρνος, στην Επαρχία Λάρνακας,
σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
iii) Να εγκρίνει την αίτηση των Ιωακείμ Κώστα και Σταυρούλας Κώστα (ΛΑΡ/496/2019), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης
κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 474, φ/σχ. 31/63, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Τρούλλοι, στην Επαρχία Λάρνακας,
σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
iv) Να εγκρίνει μερικώς την αίτηση της Εταιρείας N. Papantoniou Bakeries Ltd (ΠΑΦ/41/2018), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθήκες/μετατροπές,
επέκταση υφιστάμενου αρτοποιείου και αλλαγή χρήσης μέρους του σε εργαστήριο παρασκευής και κατάστημα
πώλησης έτοιμων φαγητών, στα τεμάχια με αρ. 456 και 653, φ/σχ. 51/030303, Τμήμα 4, στην Ενορία Αγίου
Παύλου, στο Δήμο Πάφου, στην Επαρχία Πάφου, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης
Παρεκκλίσεων.
v) Να εγκρίνει την αίτηση της κας Χρυστάλλας Μιχαήλ (ΛΑΡ/333/2018), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής
άδειας, διάρκειας πέντε ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για Γραφείο
Ενοικίασης Οχημάτων, στο τεμάχιο με αρ. 182, φ/σχ. 50/15, Τμήμα 0, στο Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού, στην
Επαρχία Λάρνακας, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
vi) Να εγκρίνει την αίτηση της Εταιρείας Azouco Trading Co (ΠΠΑ20/2017-ΚΠ1/17), για χορήγηση προσωρινής
πολεοδομικής άδειας, διάρκειας πέντε ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας,
για πλυντήριο αυτοκινήτων, στα τεμάχια με αρ. 1062 και 1212, φ/σχ. 21/540204, Τμήμα 3, στην Ενορία Αγίων
Ομολογητών, στο Δήμο Λευκωσίας, στην Επαρχία Λευκωσίας, 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)(vi) 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. 7/2020 και ημερ. 1.6.2020, καθώς και τα σχετικά σημειώματα
που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, τα οποία τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,
κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αριθμός 1164

Αίτηση του κ. Ξενοφώντος Μ. Τσιαϊλή (για κ. Ευάγγελο Δημητρίου Παφίτη) (ΛΑΡ/0087/2017), για χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/
μετατροπές σε υφιστάμενο θεματικό πάρκο καμήλων και πρατήριο πετρελαιοειδών, στο Μαζωτό, στην
επαρχία Λάρνακας.
(Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 13.11.2020)
Το Συμβούλιο:
α)

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων
του 1972 έως 2019 και σύμφωνα με τον κανονισμό 17(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις)
Κανονισμών του 1999 και 2005, αποφάσισε να εγκρίνει, την αίτηση του κ. Ξενοφώντος Μ. Τσιαϊλή (για κ. Ευάγγελο
Δημητρίου Παφίτη) (ΛΑΡ/0087/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών της
Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο θεματικό πάρκο καμήλων και πρατήριο
πετρελαιοειδών, στα τεμάχια με αρ. 323, 326 και 359, φ/σχ. 50/60, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Μαζωτού, στην
Επαρχία Λάρνακας, με τους όρους και προϋποθέσεις/αντισταθμιστικά μέτρα, που αναφέρονται στην αιτιολογημένη
εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

β)

Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την οικεία Πολεοδομική Αρχή να χορηγήσει την πιο πάνω πολεοδομική άδεια με
τους κατάλληλους όρους, προϋποθέσεις και αντισταθμιστικά μέτρα, περιλαμβανομένων των όρων, προϋποθέσεων
και αντισταθμιστικών μέτρων που έχει εισηγηθεί το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων.

2. Η αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών της
συνεδρίας του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 14/2019 και ημερ. 2.10.2019, 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 1165

Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).
(Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 3.12.2020)
Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 81.755 και ημερ. 2.12.2016, το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται
σ’ αυτό από το άρθρο 7(1)(β) των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμων του 2006
έως 2013, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφάσισε να διορίσει τον κ. Σίμο Ιωακείμ,
εκπρόσωπο της ΠΟΦΕΝ, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥΚ, για περίοδο τεσσάρων ετών, από τις
3.12.2020 μέχρι τις 2.12.2024, σε αντικατάσταση του κ. Σεβήρου Κούλα, του οποίου η θητεία έχει λήξει, αφού
ικανοποιήθηκε ότι κατέχει τα προσόντα και επομένως πληροί τις πρόνοιες του νόμου.

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.

