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Στο εδώλιο και... φοιτήτρια 
για εξύβριση του προέδρου

Στο 17% ανεβαίνει ο ΦΠΑ 

Έτοιµη µελέτη για το δυτικό 
παραλιακό µέτωπο Πάφου

Ενώπιον του Επαρχιακού 
∆ικαστηρίου Λευκωσίας 
εµφανίστηκε 20χρονη φοι-

τήτρια, η οποία κατηγορείται ότι 
στις 17 Αυγούστου εξύβρισε τον 
πρόεδρο Χριστόφια και τον «κα-

ταράστηκε» να πεθάνει. Σύµφωνα 
µε το κατηγορητήριο η εξύβριση 
έγινε µε τέτοιο τρόπο που ενδέχε-
ται να προκαλέσει παριστάµενο 
πρόσωπο να διαπράξει επίθεση. 

Μάρτυρες κατηγορίας είναι 

ένας φρουρός της οικίας του προ-
έδρου της ∆ηµοκρατίας και ένας 
αστυνοµικός.  Η κατηγορούµενη 
δεν παραδέχθηκε ενοχή και ορί-
στηκε ακρόαση της υπόθεσης για 
τις 14 Μαΐου 2012.

Από την 1η Μαρτίου ο κα-
νονικός συντελεστής ΦΠΑ 
αυξάνεται από δεκαπέντε 

τοις εκατό (15%) σε δεκαεπτά 
τοις εκατό (17%) υπενθυµίζει η 
Υπηρεσία ΦΠΑ του υπουργείου 
Οικονοµικών. Σε ανακοίνωση η 
Υπηρεσία ΦΠΑ σηµειώνει ότι η 
αύξηση δεν επηρεάζει τα προϊό-
ντα και τις υπηρεσίες που υπάγο-
νται, µε βάση τη νοµοθεσία του 
ΦΠΑ, στους µειωµένους συντελε-
στές ΦΠΑ πέντε (5%) ή οκτώ τοις 
εκατό (8%) ή στο µηδενικό συ-

ντελεστή ΦΠΑ.  Αναφέρει επίσης 
ότι ‘’σύµφωνα µε γνωστοποίηση 
του Εφόρου που εκδόθηκε δυνά-
µει του Κανονισµού 22 των περί 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Γε-
νικών) Κανονισµών του 2001 
µέχρι 2011 (Κ∆Π 259/2004), 
υποκείµενα στον φόρο πρόσω-
πα τα οποία επηρεάζονται από 
την αλλαγή του κανονικού συ-
ντελεστή ΦΠΑ οφείλουν, µετά το 
πέρας των εργασιών της επιχεί-
ρησης τους, την ηµέρα που προη-
γείται της ηµέρας κατά την οποία 

τίθεται σε ισχύ η αύξηση του συ-
ντελεστή ΦΠΑ, να προβούν σε 
απογραφή των αποθεµάτων της 
επιχείρησής τους η οποία περι-
λαµβάνει ποσοτική καταµέτρηση 
και αποτίµηση’’.  ‘’Τα υποκείµενα 
στο φόρο πρόσωπα οφείλουν να 
καταχωρήσουν την απογραφή σε 
αρχείο απογραφής των αποθε-
µάτων της επιχείρησης και να το 
τηρούν για περίοδο επτά ετών’’, 
προσθέτει στην ανακοίνωση της 
η Υπηρεσία ΦΠΑ του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών.

Μετά από µήνες επαφών, 
αποφάσεων και πολύ-
πλοκων διαδικασιών, 

η εξειδικευµένη µελέτη που 
στόχο έχει την αλλαγή των δε-
δοµένων σε ένα µέρος του πα-
ραλιακού µετώπου της Πάφου 
που αποτελεί τη «µαύρη τρύπα» 
της εικόνας της πόλης, πλησιά-
ζει στην ώρα µηδέν. Σύµφωνα 
µε τα όσα αναφέρθηκαν σε ευ-
ρεία σύσκεψη για το θέµα που 
πραγµατοποιήθηκε στην Πάφο, 
η περιοχή µελέτης είναι συνο-
λικού µήκους 24,5 χιλιοµέτρων 
και οριοθετείται από το Κάστρο 
της Κάτω Πάφου στα νότια και 
το Ακρωτήριο ∆ρέπανος, στην 
περιοχή του Ακάµα, στα βό-
ρεια. Περιέχει δε εκτάσεις που 
εµπίπτουν στον ∆ήµο Πάφου, 

στον ∆ήµο Πέγειας και στις κοι-
νότητες Χλώρακας, Έµπας και 
Κισσόνεργας. Η µελέτη έχει χω-
ρίσει την τεράστια αυτή έκταση 
σε επτά υποπεριοχές µελέτης, 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
της κάθε µιας αναλύονται εκτε-
νώς. Αναφορικά µε το θέµα της 
διάβρωσης των ακτών, η µελέτη 
επισηµαίνει ότι τα προβλήµατα 
της διάβρωσης στο δυτικό πα-
ραλιακό µέτωπο της Πάφου 

είναι περιορισµένα. Το σηµα-
ντικότερο πρόβληµα δεν είναι 
η έντονη διάβρωση των ακτών, 
αλλά η έλλειψη πολλών παρα-
λιών και το σφοδρό κυµατικό 
καθεστώς, µε σηµαντική πιθα-
νότητα εµφανίσεως ετησίως. 

Το κεφαλαιώδες ζήτηµα των 
πνιγµών λουοµένων που κατα-
γράφονται εδώ και χρόνια µε 
ανησυχητικούς ρυθµούς στο 
δυτικό παραλιακό µέτωπο της 
Πάφου, αποτελεί ολόκληρο κε-
φάλαιο στη µελέτη των εµπειρο-
γνωµόνων. Σύµφωνα µε αυτά 
τα πορίσµατα, οι πνιγµοί οφεί-
λονται πρωτίστως στις ελλεί-
ψεις και στα µη επαρκή µέτρα 
προστασίας των λουοµένων και 
όχι µόνο στους φυσικούς παρά-
γοντες της περιοχής.
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