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Ξανά στη Βουλή οι 26
θέσεις για τη διοίκηση 
του Υπουργείου Παιδείας

Αίτημα για αποπαγοποίηση 26 θέσεων

για τη διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας κα-

τέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Οι 12 θέσεις είναι για λειτουργούς εκπαι-

δευτικού προγράμματος Α, με κλίμακα

Α11(ii), στη διοίκηση του υπουργείου Παιδεί-

ας, ενώ οι υπόλοιπες 14 θέσεις είναι για λει-

τουργούς εκπαιδευτικού προγράμματος, με

κλίμακα Α8, Α10 και Α11, και πάλι στη διοί-

κηση του Υπουργείου Παιδείας. Σημειώνεται

ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προ-

σωπικού είχε ζητήσει ξανά την αποπαγοποί-

ηση των πιο πάνω θέσεων, τον Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα το αίτημα αφορούσε τότε την

αποπαγοποίηση 64 θέσεων στον δημόσιο το-

μέα, καθώς και 6 θέσεων ωρομίσθιου κυβερ-

νητικού προσωπικού. Η Επιτροπή Οικονομι-

κών της Βουλής είχε εγκρίνει τότε την απο-

παγοποίηση 38 θέσεων στον δημόσιο τομέα,

καθώς και των 6 θέσεων ωρομίσθιου κυβερ-

νητικού προσωπικού. Ωστόσο, το Τμήμα Δη-

μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επανήλθε

με νέο αίτημα για αποπαγοποίηση και των

υπόλοιπων 26 θέσεων που αφορούν τη διοί-

κηση του Υπουργείου Παιδείας. Το αίτημα

αναμένεται να εξεταστεί τη Δευτέρα 26 Ιου-

νίου από την Επιτροπή Οικονομικών της

Βουλής.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου 

Αρχίζει η ανανέωση 
των αδειών κυκλοφορίας

Αρχίζει την 1η Ιουλίου, μέχρι τις 8 Σε-

πτεμβρίου η ανανέωση των τριμηνιαίων και

εξαμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας, οι οποίες

λήγουν στις 30 Ιουνίου 2017. Σύμφωνα με

ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, οι

εν λόγω άδειες κυκλοφορίας μπορούν να

ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών και

έξι μηνών. Τονίζεται ότι, με βάση την ισχύου-

σα νομοθεσία οι εν λόγω άδειες θα ανανεώ-

νονται μέχρι την Παρασκευή 8/9/2017 χωρίς

επιβάρυνση. Για ανανέωση αδειών μετά την

ημερομηνία αυτή θα επιβάλλεται επιβάρυνση

10 ευρώ, καθώς και ποσού ίσου με το 10%

της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο

οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος. Ο έλεγ-

χος των οχημάτων θα αρχίσει από το Σάββα-

το 9/9/2017 και από την ημερομηνία αυτή,

όπως αναφέρεται, η Αστυνομία και το Τμήμα

Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλλουν όσους

κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα

άδεια. Για την ανανέωση της άδειας θα πρέ-

πει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότη-

τας σε ισχύ και ασφάλεια. Υπενθυμίζεται ότι

όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας

του οχήματός τους για το δεύτερο τρίμηνο ή

το πρώτο εξάμηνο αλλά δεν προτίθενται να

την ανανεώσουν για το υπόλοιπο χρονικό

διάστημα του 2017, θα πρέπει να υποβάλουν

αίτηση ακινητοποίησης. Σε αντίθετη περί-

πτωση, η υποχρέωση για καταβολή του πο-

σού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας

συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος.

Πιάνει δουλειά ξανά το Κτηματολόγιο για
107 χιλιάδες εγκλωβισμένους αγοραστές

Το 60% είναι ξένοι, που δυσφημίζουν την Κύπρο στο εξωτερικό
Το Κτηματολόγιο πιάνει ξανά δουλειά για

τις 107 χιλιάδες εγκλωβισμένους αγοραστές

ακινήτων, παρά τα προβλήματα τα οποία εν-

τοπίστηκαν στη νομοθεσία μετά τις αποφάσεις

των δικαστηρίων. 

Η νομοθεσία για τους εγκλωβισμένους

ιδιοκτήτες ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Σε-

πτέμβριο του 2015. Ωστόσο, μετά τις πρόσφα-

τες αποφάσεις των δικαστηρίων σε προσφυ-

γές τραπεζών, δόθηκε εντολή να σταματήσουν

οι διαδικασίες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Τελικά η Νομική Υπηρεσία ενημέρωσε χθες

την Επιτροπή Νομικών της Βουλής ότι απο-

φασίστηκε η συνέχιση της διαδικασίας όσον

αφορά τις αιτήσεις για τους εγκλωβισμένους

αγοραστές. Παράλληλα αποφασίστηκε όπως

καταχωρηθεί έφεση εναντίον των αποφάσε-

ων των δικαστηρίων, ενώ θα προωθηθεί και

τροποποίηση της νομοθεσίας αφού είναι πα-

ραδεκτό από όλους ότι υπάρχουν σοβαρά

προβλήματα. Η τροποποίηση της νομοθεσίας

αναμένεται να γίνει τον Σεπτέμβριο, αφού

προηγηθούν διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των

εμπλεκόμενων μερών, περιλαμβανομένης και

της Βουλής, σε μια προσπάθεια να αποφευχ-

θούν άλλα προβλήματα.

Τα στοιχεία
Σύμφωνα με στοιχεία από το Τμήμα Κτη-

ματολογίου αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 71.000

υποθέσεις οι οποίες αφορούν συνολικά

106.985 εγκλωβισμένους αγοραστές ακινή-

των (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες). Από αυ-

τούς το 60% είναι ξένοι, γεγονός που δημι-

ουργεί επιπλέον προβλήματα, αφού η Κύπρος

δυσφημίζεται στο εξωτερικό για την καθυστέ-

ρηση που παρατηρείται στην έκδοση τίτλων

ιδιοκτησίας. 

Οι εγκλωβισμένοι αγοραστές ακινήτων χω-

ρίζονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες. Η πρώ-

τη κατηγορία αφορά αιτήσεις από εγκλωβι-

σμένους αγοραστές. Στη συγκεκριμένη κατη-

γορία περιλαμβάνονται 11.500 υποθέσεις που

αφορούν συνολικά 15.640 ιδιοκτήτες (6.817

Κύπριους, 8.146 αλλοδαπούς και 677 εταιρεί-

ες). Η δεύτερη κατηγορία αφορά υποθέσεις

που κινήθηκαν αυτεπάγγελτα από τον Διευ-

θυντή του Κτηματολογίου. Στη συγκεκριμένη

κατηγορία περιλαμβάνονται 28.000 υποθέ-

σεις που αφορούν 36.791 ιδιοκτήτες (12.216

Κύπριους, 22.986 αλλοδαπούς και 1.589 εται-

ρείες). Η τρίτη κατηγορία αφορά αιτήσεις από

ντιβέλοπερ. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται

6.000 υποθέσεις οι οποίες αφορούν  7.756

ιδιοκτήτες (2,363 Κύπριους, 5.074 αλλοδα-

πούς και 319 εταιρείες). Η τέταρτη κατηγορία

αφορά υποθέσεις στις οποίες εκδόθηκε ο τίτ-

λος αλλά εκκρεμεί η μεταβίβαση. Στη συγκε-

κριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται 20.000

υποθέσεις οι οποίες αφορούν 38.970 ιδιοκτή-

τες (13.830 Κύπριους, 24.003 αλλοδαπούς

και 1.137 εταιρείες). Σημειώνεται ότι πρόκει-

ται για την κατηγορία από την οποία προέρ-

χονται οι υποθέσεις για τις οποίες δημιουργή-

θηκε το πρόβλημα, λόγω των αποφάσεων των

δικαστηρίων. Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή

σήμερα εκκρεμούν 165 υποθέσεις ενώπιον

των δικαστηρίων. Η πέμπτη κατηγορία αφορά

υποθέσεις που τα πωλητήρια έγγραφα κατα-

τέθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.  Στη

συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται

5.500 υποθέσεις που αφορούν 7.828 ιδιοκτή-

τες (2.203 Κύπριους, 3.937 αλλοδαπούς και

1.688 εταιρείες). 

Σημειώνεται ότι το θέμα εγγράφηκε στη

Βουλή για συζήτηση μετά από πρωτοβουλία

του ΑΚΕΛ, μετά την αναστολή της διαδικα-

σίας. Σε δηλώσεις του χθες μετά τη συνεδρία

ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού

χαιρέτισε την επανέναρξη της διαδικασίας ση-

μειώνοντας ότι πρόκειται για θέμα δημοσίου

συμφέροντος, αφού αφορά χιλιάδες Κύπριους

αλλά και ξένους αγοραστές. 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Θέλουν να φρενάρουν τις εξουσίες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
Φρένο στις εξουσίες του Χρηματοοικονομι-

κού Επιτρόπου επιχειρεί να θέσει και πάλι ο

πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Εξώδικης Επίλυ-

σης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης,

ο οποίος εκπροσωπεί τη Διοικήτρια της Κεν-

τρικής Τράπεζας. Λίγες ώρες πριν οδηγηθεί

στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση η νέα

νομοθεσία, η οποία δίνει το δικαίωμα στους

καταναλωτές να αποτείνονται στον Χρηματο-

οικονομικό Επίτροπο για καταγγελίες εναν-

τίον των τραπεζών -για δάνεια που αφορούν

την αγορά κατοικίας, ανεξάρτητα από το ύψος

της διαφοράς- ο πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα,

Γιώργος Νικολάου, έστειλε επιστολή στη Βου-

λή επιμένοντας στη θέση του για διατήρηση

του πλαφόν. Σήμερα η νομοθεσία καθορίζει

ότι οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν

παράπονο στον Επίτροπο μόνο για υποθέσεις

που αφορούν διαφορά μέχρι 170 χιλ. ευρώ.

Ωστόσο υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία η οποία

προνοεί ότι για τις συμβάσεις οι οποίες αφο-

ρούν αγορά κατοικίας, δεν πρέπει να υπάρχει

οποιοσδήποτε περιορισμός. Μάλιστα, η προ-

θεσμία για εναρμόνιση έχει παρέλθει και η

Κύπρος κινδυνεύει πλέον άμεσα με βαρύ πρό-

στιμο από την ΕΕ. Ενόψει αυτού η κυβέρνηση

κατέθεσε άρον άρον νομοσχέδιο το οποίο ανα-

μένεται να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή στην

Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Ωστόσο,

λίγες ώρες πριν τη συνεδρία της Ολομέλειας ο

πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα έστειλε επιστολή

σε μία ύστατη προσπάθεια να πείσει τα κόμ-

ματα να διατηρήσουν το πλαφόν. Σημειώνεται

ότι το Υπουργείο Οικονομικών σε δική του

επιστολή απέρριψε το αίτημα του προέδρου

του Φορέα, προειδοποιώντας ότι η Κύπρος

κινδυνεύει με βαρύ πρόστιμο από την ΕΕ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Επιστολή του προέδρου του ΔΣ
του Φορέα, ο οποίος εκπροσω-

πεί τη Διοικήτρια της ΚΤ

Μεταβατική ενίσχυση στην αιγοπροβατοτροφία ύψους 4,27 εκατ. ευρώ
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών

Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Υπουργείο Γε-

ωργίας ανακοίνωσαν χθες ότι θα καταβλη-

θεί Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση στην Αι-

γοπροβατοτροφία (ΜΕΕΑ2017), ως αντι-

στάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετώ-

πισαν οι αιγοπροβατοτρόφοι από την πα-

ρατεταμένη ανομβρία κατά την καλλιεργη-

τική περίοδο 2015-2016. Το συνολικό δια-

θέσιμο ποσό, όπως αναφέρεται σε σχετική

ανακοίνωση, ανέρχεται στα 4,27 εκατ. ευ-

ρώ και η ανά κεφαλή ενίσχυση καθορίστη-

κε σε 14 ευρώ/επιλέξιμο θηλυκό ζώο για

τις αιγοπροβατοτροφικές μονάδες με κύρια

κατεύθυνση τη γαλακτοπαραγωγή και 4

ευρώ/επιλέξιμο θηλυκό ζώο για τις υπό-

λοιπες αιγοπροβατοτροφικές μονάδες. Σε

περίπτωση που δεν επαρκούν οι διαθέσι-

μες πιστώσεις, προστίθεται στην ανακοί-

νωση, θα εφαρμοσθεί σύμμετρη μείωση

στην ανά κεφαλή ενίσχυση.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κάτο-

χοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αιγο-

προβάτων που ήταν καταγεγραμμένοι ως

τέτοιοι στη Βάση των Κτηνιατρικών Υπη-

ρεσιών στις 28/03/2016 και είναι εγγε-

γραμμένοι στο Μητρώο Αιτητών ΚΟΑΠ. Σε

περίπτωση που δικαιούχος δεν είναι ήδη

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αιτητών

ΚΟΑΠ, θα πρέπει να προσέλθει στα Επαρ-

χιακά Γραφεία ΚΟΑΠ το συντομότερο δυ-

νατό για να εγγραφεί στο εν λόγω Μη-

τρώο, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότη-

τάς του και πρωτότυπο πιστοποιητικό με

τον αριθμό ΙΒΑΝ, από το χρηματοπιστωτι-

κό ίδρυμα, με το οποίο συνεργάζεται, δια-

φορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταβολή

της ενίσχυσης.

Ως αντιστάθμισμα για 
την παρατεταμένη ανομβρία 
κατά την περίοδο 2015-2016
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