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Στην παρούσα έκθεση πεπραγμένων παρουσιάζεται το έργο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και Έκτακτης Συνόδου της Δέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου. Το πλούσιο έργο που ανέπτυξε η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ολοκληρώνοντας τις εργασίες της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου, 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορά τη νομοθετική εργασία και 
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις διεθνείς σχέσεις, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, τις 
έρευνες, τις εκδόσεις, τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και την 
επικοινωνία σε συνάρτηση με την τεχνολογία και την πληροφορική. 
 
Παρά τη διάλυση της Βουλής, στις 14 Απριλίου 2016, για διεξαγωγή γενικών 
εκλογών, στις 22 Μαΐου 2016, και τη συνεπακόλουθη σύμφωνα με το σύνταγμα 
διακοπή των εργασιών της μέχρι και την πρώτη συνεδρία της νεοεκλεγείσας Βουλής, 
στις 2 Ιουνίου 2016, το έργο που παρήγαγε η Βουλή δεν υστερεί, ούτε ποσοτικά ούτε 
ποιοτικά, από το έργο των αμέσως προηγούμενων συνόδων. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τόσο πριν όσο και μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για τη 
διενέργεια των βουλευτικών εκλογών υπήρξε έντονη δραστηριοποίηση του σώματος 
και των κοινοβουλευτικών επιτροπών του σε όλους τους τομείς της κοινοβουλευτικής 
εργασίας.  
 
Εκ των καθοριστικών παραγόντων για την υπό αναφορά περίοδο συνέχισε να είναι η 
οικονομική κρίση και οι υποχρεώσεις της Κύπρου που απορρέουν από το Μνημόνιο 
Συναντίληψης, καθώς και η αντιμετώπιση των συνεπειών της για απάμβλυνση των 
οικονομικών προβλημάτων που αυτή δημιούργησε. Ωστόσο, η νομοθετική 
δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε αισθητά μειωμένη σε σύγκριση με 
τις αμέσως προηγούμενες συνόδους. Η έξοδος της Κύπρου από το μνημόνιο 
δημιούργησε εξάλλου νέα δεδομένα, ανάγκες και δεσμεύσεις, που κλήθηκε στο 
σύντομο αυτό χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσει το νομοθετικό σώμα. 
 
Στον τομέα του νομοθετικού έργου της Βουλής αναφέρονται ενδεικτικά τα 
νομοθετήματα που θέσπισε η Βουλή για τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητου 
ταμείου ανακεφαλαιοποίησης, την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, την αγοραπωλησία πιστωτικών 
διευκολύνσεων, την προστασία των καταναλωτών κατά την παραχώρηση 
πιστωτικών διευκολύνσεων, την πληρωμή με δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
κρατικά ταμεία, την αποκρατικοποίηση του εμπορικού τμήματος των λιμανιών, τις 
αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Συνοχής κ.ά.  
 
Συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και στη διεύρυνση της δημοκρατίας, ιδιαίτερα 
στον τομέα της διαφάνειας, αλλά και της καταπολέμησης της διαφθοράς, η 
νομοθετική εξουσία προχώρησε στην ένατη τροποποίηση του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να επιτρέπεται η επέμβαση στην ιδιωτική ζωή για 
σκοπούς διερεύνησης του πόθεν έσχες κρατικών αξιωματούχων, και τροποποίησε 
τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε ο Πρόεδρός της να έχει νέες 
εξουσίες αναφορικά με το πόθεν έσχες των βουλευτών. Στο ίδιο πλαίσιο η Βουλή 
ρύθμισε περαιτέρω το θέμα του πόθεν έσχες σε όλο τον τομέα της δημόσιας 
υπηρεσίας, αλλά για τους νόμους αυτούς εκκρεμούν αναφορές στο Ανώτατο 
Δικαστήριο. Επιπλέον, η Βουλή προώθησε, με βάση και συστάσεις της επιτροπής 
GRECO, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πολιτικών 
κομμάτων, τα εκλογικά έξοδα υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και του βουλευτή κ.ά. 

Εισαγωγή 
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Εισαγωγή 

Στο ιδιαίτερα σημαντικό νομοθετικό έργο της περιόδου θα ήταν παράλειψη να μην 
αναφερθούν ακόμη τα νομοθετήματα για το σύμφωνο συμβίωσης, την αποτέφρωση 
των νεκρών, την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την καλλιέργεια και 
εμπορία βιομηχανικής κάνναβης, την ίδρυση και λειτουργία καζίνου, την κατάργηση 
των χρονικών περιόδων για πώληση εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων, τη 
δημιουργία μητρώου αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την προσφορά 
προγραμμάτων σπουδών από τα δημόσια πανεπιστήμια σε άλλες γλώσσες πέραν 
των επίσημων γλωσσών της Δημοκρατίας, την κατάργηση από το 2017 του φόρου 
ακίνητης ιδιοκτησίας κ.ά. Παρά το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση της 
μελέτης των νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, 
αξίζει να γίνει αναφορά στην έναρξη της μελέτης της δέσμης των σχετικών 
νομοσχεδίων, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί κατά την Πρώτη 
Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. 
 
Το νομοπαρασκευαστικό έργο της Βουλής υπήρξε κατά την υπό αναφορά περίοδο 
σημαντικό και αξιόλογο. Ο μεγάλος αριθμός προτάσεων νόμου που κατατέθηκαν 
στην ολομέλεια και οι οποίες ετοιμάστηκαν από τις υπηρεσίες της Βουλής είναι 
ενδεικτικός του τεράστιου έργου που επιτελείται στον τομέα αυτό, αφού υπερβαίνει 
το ήμισυ του αριθμού των κατατεθέντων από την εκτελεστική εξουσία νομοσχεδίων 
κατά την ίδια χρονική περίοδο. Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις στην παραγωγή 
και διεκπεραίωση νομοτεχνικού και νομοπαρασκευαστικού έργου καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη για ενίσχυση και βελτίωση των υπηρεσιών του κοινοβουλίου 
στον τομέα αυτό με στόχο τη δημιουργία νομικής/νομοτεχνικής υπηρεσίας στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Συναφώς, σημειώνεται ότι κατά την υπό αναφορά περίοδο για 
πρώτη φορά μεγάλος αριθμός λειτουργών της Βουλής παρακολούθησε σεμινάριο, 
διάρκειας μιας βδομάδας, με θέμα “Legislative drafting”, που διοργάνωσαν η 
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
της Προεδρίας, ενώ προγραμματίζονται και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα προς 
αυτή την κατεύθυνση.  
 
Στα πλαίσια άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
εν ολομελεία ή διά των καθ’ ύλην αρμόδιων επιτροπών της, εξέτασε μία σειρά από 
θέματα τα οποία απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη, αφού άπτονται σημαντικών 
πτυχών της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, 
όπως η μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο, οι καταστροφικές 
πυρκαγιές στην ύπαιθρο, η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το Brexit και οι επιπτώσεις στους Κυπρίους 
φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, προβλήματα στα κρατικά νοσηλευτήρια και πολλά 
άλλα. 
 
Η κατεξοχήν ασκούσα κοινοβουλευτικό έλεγχο επιτροπή της Βουλής, η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 
Δημόσιων Δαπανών, συνέχισε και κατά την υπό αναφορά περίοδο το εξ αντικειμένου 
βαρυσήμαντο έργο της. Ειδικότερα, ανάμεσα σε άλλα εξέτασε τα θέματα που 
αφορούν τη σύμβαση του κράτους με τη μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων 
στην Κόση, την προκήρυξη προσφορών για έργα του δημοσίου, τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν στην προσφορά για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Θεατρικού 
Οργανισμού Κύπρου και τη συντήρηση του κτιρίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τη 
δυνατότητα φορολογικού ελέγχου των Κυπρίων καταθετών σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στο εξωτερικό, τις κακοτεχνίες στο αποχετευτικό δίκτυο Αυγόρου κ.ά. 



 

 

Εισαγωγή 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τόσο την απελθούσα όσο και τη νεοεκλεγείσα 
Βουλή απασχόλησε το θέμα της ανάγκης βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της 
λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Βουλής των Αντιπροσώπων 
γενικότερα. Στα πλαίσια αυτά κατά την Πέμπτη Σύνοδο δόθηκε στα μέλη του 
σώματος έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται κωδικοποιημένα θέματα που 
αφορούν προβλήματα, καθώς και εισηγήσεις για επίλυσή τους, σε σχέση με τη 
βελτίωση της λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Βουλής 
γενικότερα τα οποία εντοπίστηκαν σε σύσκεψη υπό τον τέως Πρόεδρο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων και τους αρχηγούς ή/και εκπροσώπους των κομμάτων, καθώς 
και τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Κατά την Έκτακτη Σύνοδο, 
που ακολούθησε, η νεοεκλεγείσα Βουλή αποφάσισε τη σύσταση Ad Hoc 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του 
Κανονισμού της Βουλής. Με οδηγίες του Προέδρου του σώματος και προέδρου της 
ad hoc αυτής επιτροπής συγκεντρώθηκε όλο το υλικό που αφορά εισηγήσεις για τη 
βελτίωση, αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Βουλής διά της 
τροποποίησης του κανονισμού της. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται, πέραν του 
προαναφερθέντος εγγράφου, προτάσεις για τροποποίηση του Κανονισμού της 
Βουλής των Αντιπροσώπων που έχουν κατά καιρούς κατατεθεί στο παρελθόν. 
Αναμένεται ότι κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου θα 
ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  
 
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε κατά την υπό αναφορά περίοδο η παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων σε 
ειδική έκτακτη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016, 
κατά την οποία ενημέρωσε τη Βουλή για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, κατ’ 
εφαρμογήν πρόνοιας του άρθρου 79 του συντάγματος σύμφωνα με την οποία ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να απευθύνεται διά μηνυμάτων προς τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 
 
Ιστορικής σημασίας κατά την υπό αναφορά περίοδο υπήρξε η υπογραφή 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Πρόσβαση στο Υλικό του 
Φακέλου της Κύπρου, το οποίο συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος της Βουλής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιαννάκης Ομήρου και ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης. Με τη συμφωνία αυτή ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα 
που εκκρεμούσε από το 1974 για πλήρη πρόσβαση στο υλικό που συνέλεξε η 
Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το Φάκελο της Κύπρου. Περαιτέρω, 
αποφασίστηκε η συγκρότηση δύο επιτροπών εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών 
από τα δύο κοινοβούλια, των οποίων προΐστανται αντίστοιχα ο Γενικός Γραμματέας 
της Βουλής των Ελλήνων και η Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
με στόχο την καταγραφή, ταξινόμηση και ψηφιοποίηση του πιο πάνω υλικού.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων, διευρύνοντας τη 
συνεργασία της με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα του τόπου, υπέγραψε μνημόνια 
συνεργασίας με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφου.  
 
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη διοργάνωση για πρώτη φορά από τη Γενική 
Διεύθυνση της Βουλής, στις 29 Ιουνίου, 6 Ιουλίου και 13 Ιουλίου 2016, σειράς 
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διαλέξεων, ενημερωτικού χαρακτήρα, στα νέα μέλη του κοινοβουλίου για τη 
λειτουργία της Βουλής, τις διαδικασίες που τηρούνται με βάση το σύνταγμα, τον 
κανονισμό της, την κοινοβουλευτική πρακτική που ακολουθείται κατά την παραγωγή 
του νομοθετικού έργου και την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και για 
άλλους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το σώμα, όπως είναι η 
κοινοβουλευτική διπλωματία και η παρακολούθηση της διαδικασίας λήψεως 
αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 
 
Στον τομέα των διεθνών σχέσεων η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε και κατά 
την υπό επισκόπηση περίοδο να προωθεί τα συμφέροντα της Κύπρου σε διμερές, 
περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Περιορισμός των 
δραστηριοτήτων της Βουλής παρατηρήθηκε και στον τομέα αυτό στο σύντομο 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο διακόπηκαν οι εργασίες του σώματος ενόψει της 
διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών.  
 
Το περιβάλλον στο οποίο ανέπτυξαν δράση ο Πρόεδρος και τα μέλη του σώματος 
χαρακτηρίζεται από συνεχείς εξελίξεις και προκλήσεις, καθώς και συνθήκες 
αστάθειας και αβεβαιότητας, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Ωστόσο, 
οι συνθήκες αυτές παρείχαν την ευκαιρία προβολής των δυνατοτήτων της χώρας 
μας ως σημείου σταθερότητας και αξιόπιστης γέφυρας πολιτικού διαλόγου και 
οικονομικών συνεργασιών και συνεργειών. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν 
και η συγκρατημένη αισιοδοξία που επικράτησε σε σχέση με τη συνέχιση των 
διακοινοτικών συνομιλιών για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, αλλά και η 
βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας της χώρας με την έξοδο από το 
Πρόγραμμα Οικονομικής Διάσωσης και τις ευοίωνες προοπτικές που διανοίγονται 
στον τομέα της ενέργειας.  
 
Πέραν του κυπριακού προβλήματος και την προσπάθεια για διαφώτιση γύρω από 
αυτό, βασικό θέμα, που κυριάρχησε στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στον 
τομέα των διεθνών σχέσεων, υπήρξε η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο, 
αποτέλεσμα της αστάθειας, των συγκρούσεων και της παρατεταμένης οικονομικής 
ύφεσης στην ευρύτερη περιοχή. Σημαντική θέση επίσης μεταξύ των διεθνών 
ζητημάτων που απασχόλησαν τις αντιπροσωπίες της κυπριακής Βουλής, είτε στα 
πλαίσια συναντήσεων είτε στα πλαίσια διασκέψεων, είχαν το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος στη Βρετανία για έξοδό της από την ΕΕ, η συνεχής και αμείωτη 
ένταση των τρομοκρατικών κτυπημάτων του “Ισλαμικού Κράτους” στην Ευρώπη και 
τη Μέση Ανατολή και η έκρυθμη και με απρόβλεπτες συνέπειες κατάσταση στην 
Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης Ερντογάν στις 15 
Ιουλίου 2016.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο προσφώνησαν την ολομέλεια της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης, καθώς και ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz.  
 
Ιστορικής σημασίας υπήρξε η προσφώνηση της ολομέλειας του ελληνικού 
κοινοβουλίου από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων την 21η Ιανουαρίου 
2016 στα πλαίσια επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, αφού για πρώτη φορά 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
προσφώνησε την ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. 
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Αναφορά αξίζει να γίνει ακόμη στη σημαντική διοργάνωση από τη Βουλή της 
συνεδρίας της Υποεπιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τον Πολιτισμό, τη Διαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά, 
που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό τον Οκτώβριο του 2015, με θέμα τη Σύμβαση 
FARO, για το ρόλο και τη συμβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη 
διαμόρφωση καινοτόμων προγραμμάτων για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο 
αυτό παρουσιάστηκε το Πιλοτικό Τοπικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Κρασοχωριών 
Λεμεσού και ανάμεσα σε άλλα απασχόλησε η κατάσταση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην Κύπρο και οι τρόποι προστασίας της.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων άσκησε το ρόλο 
της όπως αυτός απορρέει από τη Συνθήκη της Λισαβόνας για παρακολούθηση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Παράλληλα, συμμετείχε στον πολιτικό 
διάλογο μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 
με τη δραστηριότητα κυρίως της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.  
 
Σε σχέση με τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση του νέου 
κεκτημένου, που παράγεται συνεχώς σε επίπεδο ΕΕ, λειτούργησε με επιτυχία ο 
μηχανισμός που έχει υιοθετηθεί για την καταγραφή κατά μήνα όλων των 
υποχρεώσεων που δημιουργούνται για την Κυπριακή Δημοκρατία αναφορικά με την 
υιοθέτηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες της Βουλής 
για έγκαιρη επισήμανση προς την κυβέρνηση των υποχρεώσεων αυτών, η 
ανταπόκριση της τελευταίας για κατάθεση των αντίστοιχων νομοθετημάτων δεν ήταν 
σε όλες τις περιπτώσεις άμεση και έγκαιρη, με αποτέλεσμα η Βουλή να υφίσταται 
αδίκως την πίεση για ταχεία ολοκλήρωση της εξέτασης τέτοιων νομοθετημάτων, 
ώστε να μη μένει εκτεθειμένη η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τις δεσμεύσεις 
της έναντι της ΕΕ. Προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος αυτού, ο 
Πρόεδρος του σώματος προέβη και πάλι σε σημαντικές παραστάσεις προς την 
εκτελεστική εξουσία τόσο για το θέμα των εναρμονιστικών νομοθετημάτων όσο και 
για τους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οι οποίοι επίσης 
κατατίθενται στο σώμα με μεγάλη καθυστέρηση. 
 
Κατά την υπό αναφορά περίοδο πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, υπό την προεδρία 
του Προέδρου της Βουλής, το Νοέμβριο του 2015 η 17η Σύνοδος της Βουλής των 
Γερόντων με θέμα “Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων” και η Α´ 
Τακτική Πανηγυρική Σύνοδος της Ζ´ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής 
Παιδοβουλής με θέμα “Επένδυση στο Παιδί: Οι κρατικές υπηρεσίες στην εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των παιδιών”. Πραγματοποιήθηκε επίσης, για πέμπτη φορά, τον 
Οκτώβριο του 2015 η ειδική σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών με θέμα τις σχέσεις 
του κράτους, στην ευρύτερη έννοιά του, και η ανάπτυξή τους με τον εθελοντικό τομέα 
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει να παρουσιάζει αξιόλογο έργο και στον 
τομέα των εκδόσεων και εκδηλώσεων. Σημαντική δραστηριότητα της εντεταλμένης 
υπηρεσίας υπήρξε η γλωσσική και εκδοτική επιμέλεια των πρακτικών των 
συνεδριάσεων της ολομέλειας, καθώς και όλων των υπό έκδοση κειμένων που 
ετοιμάζονται από τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής. Όσον αφορά τον τομέα της 
ευρετηρίασης των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας, δραστηριότητα 
απολύτως αναγκαία σε ένα σύγχρονο κοινοβούλιο, αφού η μελέτη των πρακτικών 
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χωρίς την ύπαρξη σχετικών ευρετηρίων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, δυστυχώς διάφορα 
προβλήματα δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των ευρετηρίων πολλών συνόδων. 
Ωστόσο, με την υιοθέτηση μεθόδων ευρετηρίασης πρακτικών που ακολουθούν άλλα 
κοινοβούλια και πανεπιστημιακοί φορείς, πιστεύεται ότι τα εν λόγω προβλήματα θα 
υπερκεραστούν. 
 
Σημαντική δραστηριότητα υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η ολοκλήρωση 
τριών εκδόσεων συναφών με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, η έκδοση που 
ετοιμάστηκε με στόχο τη διευκόλυνση των νέων βουλευτών στην επιτέλεση του 
έργου τους, καθώς και η ηλεκτρονική έκδοση των βιογραφικών του Προέδρου και 
των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξελέγησαν στις εκλογές της 22ας 
Μαΐου 2016.  
 
Συνεχίστηκε επίσης η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, όπως μεταξύ άλλων η ημερίδα με θέμα “Όταν ο πολιτισμός 
αντιστέκεται στην κρίση”, η εκδήλωση μνήμης και τιμής για το μεγάλο Κύπριο 
μουσουργό Σόλωνα Μιχαηλίδη, η εκδήλωση με θέμα “Η δύναμη τής Ελληνικής ως 
μητρικής γλώσσας”, η πολυθεματική έκθεση “Πόντος - Δικαίωμα στη Μνήμη”, η 
δράση δημόσιας τέχνης με τίτλο “Εικ-αστική παρέμβαση” και η εκδήλωση σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα “Στρατηγικές επιλογές στην 
εξωτερική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου”.  
 
Πραγματοποιήθηκαν ακόμη στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων εκδηλώσεις απόδοσης τιμής σε μαθητές και σχολεία που 
διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς και κατέκτησαν μετάλλια τιμώντας με τις διακρίσεις 
τους την Κύπρο. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο αυξήθηκαν οι επισκέψεις 
φοιτητών και μαθητών στο κοινοβούλιο, με στόχο την ενημέρωσή τους για τη 
λειτουργία και το έργο της νομοθετικής εξουσίας. Ο θεσμός αυτός αναπτύχθηκε 
ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες Βουλευτικές Περιόδους και αποσκοπεί στην εξοικείωση 
των παιδιών και των νέων με τα δημοκρατικά θέσμια και την κοινοβουλευτική 
διαδικασία. 
 
Στον τομέα της επικοινωνίας ολοκληρώθηκε η δημιουργία προγραμμάτων 
αναζήτησης και μελέτης ψηφιακών αρχείων που περιέχουν παλαιές εκδόσεις που 
βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της Βουλής, καθώς και το υλικό του Φακέλου της 
Κύπρου. Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και της δημιουργίας δικτύου στη 
βιβλιοθήκη για ταυτόχρονη πρόσβαση τεσσάρων ερευνητών στο ψηφιοποιημένο 
υλικό, που περιλαμβάνει σημαντικές και σπάνιες εκδόσεις, καθίσταται δυνατή η 
πρόσβαση του κοινού σε υλικό στο οποίο, λόγω της κατάστασής του και του 
κινδύνου ανεπανόρθωτης φθοράς του, αυτή θα ήταν αδύνατη.  
 
Στον ίδιο τομέα καταβλήθηκαν και καταβάλλονται προσπάθειες για εκσυγχρονισμό 
και αναβάθμιση του όλου συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Βουλής, έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί το έργο τόσο των βουλευτών όσο και του προσωπικού. Προς 
την κατεύθυνση αυτή τον Ιούλιο του 2016 αυξήθηκε η ταχύτητα του διαδικτύου από 6 
Μb σε 10 Μb. Ωστόσο, η επιδιωκόμενη αναβάθμιση των συναφών συστημάτων 
επικοινωνίας της Βουλής, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας με τον πολίτη και 
της συνεχούς ενημέρωσής του, δεν έχει επιτευχθεί στον επιθυμητό βαθμό, κυρίως 
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λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού που θα έπρεπε να στελεχώνει την 
αρμόδια υπηρεσία, αλλά και λόγω της ανάγκης πλήρους ανεξαρτητοποίησης και 
εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων της Βουλής.  
 
Επειδή κατά την υπό επισκόπηση περίοδο έχουν ληφθεί καθοριστικές αποφάσεις 
που θα αντιμετωπίζουν τα πιο πάνω ζητήματα, αναμένεται ότι κατά την Πρώτη 
Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου θα υπάρξει αισθητή πρόοδος προς 
την κατεύθυνση της επίλυσής τους και της βελτίωσης της επικοινωνίας της Βουλής 
με τον πολίτη.  
 
Τέλος, σημειώνεται ότι στο Τρίτο Μέρος της παρούσας έκθεσης πεπραγμένων της 
Βουλής των Αντιπροσώπων παρατίθενται γραφικές παραστάσεις με στατιστικά 
στοιχεία των τελευταίων συνόδων της Βουλής, που παρουσιάζουν για σκοπούς 
σύγκρισης το έργο που παρήχθη τα τελευταία πέντε χρόνια από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού 
ελέγχου. Στο Τέταρτο Μέρος περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό με τις 
σημαντικότερες στιγμές του κοινοβουλευτικού βίου κατά την υπό αναφορά περίοδο. 
 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δέκατη Βουλευτική Περίοδος 

Πέμπτη Σύνοδος - 

Έκτακτη Σύνοδος 

 

Μέρος Α´ 
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Α. Νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος 

Γενικά 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο (Πέμπτη Τακτική Σύνοδος και Έκτακτη Σύνοδος) 
οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό 
συνεδριάσεων, που ανήλθε συνολικά στις εξακόσιες πενήντα (650), εκ των οποίων 
οι πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (544) κατά την Πέμπτη Τακτική Σύνοδο και οι 
εκατόν έξι (106) κατά την Έκτακτη Σύνοδο. Σημειώνεται ότι κατά τις αμέσως 
προηγούμενες συνόδους (Τέταρτη, συμπεριλαμβανομένης και της έκτακτης συνόδου 
που πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, Τρίτη, Δεύτερη και Πρώτη Σύνοδο 
της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου) ο αριθμός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών ήταν επτακόσιες σαράντα έξι (746), εξακόσιες δεκατρείς (613), 
πεντακόσιες σαράντα πέντε (545) και επτακόσιες έντεκα (711), αντίστοιχα. Ο 
συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων της Πέμπτης Τακτικής Συνόδου κρίνεται 
αρκετά ικανοποιητικός λαμβάνοντας υπόψη τη διακοπή των εργασιών λόγω της 
διάλυσης της Βουλής για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Ο αριθμός των 
συνεδριάσεων που πραγματοποίησε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή κατά την υπό 
αναφορά περίοδο εμφαίνεται στο Παράρτημα Ι, που επισυνάπτεται. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ψηφίστηκαν από τη Βουλή συνολικά εκατόν 
ογδόντα τέσσερα (184) νομοσχέδια, εκ των οποίων εκατόν εβδομήντα ένα (171) 
κατά την Πέμπτη Σύνοδο και δεκατρία (13) κατά την Έκτακτη Σύνοδο. Συνολικά 
πέντε (5) νομοσχέδια ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 
Προωθήθηκαν επίσης για ψήφιση συνολικά εβδομήντα πέντε (75) προτάσεις νόμου, 
εβδομήντα μία (71) κατά την Πέμπτη Σύνοδο και τέσσερις (4) κατά την Έκτακτη 
Σύνοδο. Συνολικά τέσσερις (4) προτάσεις νόμου ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος. Παράλληλα, εγκρίθηκαν συνολικά εβδομήντα τρεις (73) κανονισμοί, 
εξήντα εννέα (69) κατά την Πέμπτη Σύνοδο και τέσσερις (4) κατά την Έκτακτη 
Σύνοδο. Ένας κανονισμός εγκρίθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Κατά την 
υπό αναφορά περίοδο η Βουλή καταψήφισε επίσης επτά (7) προτάσεις νόμου. 
Παράλληλα, η εκτελεστική εξουσία απέσυρε είκοσι ένα (21) νομοσχέδια και επτά (7) 
κανονισμούς. Επιπρόσθετα, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους, 
απεσύρθησαν δεκαοκτώ (18) προτάσεις νόμου, δεκαπέντε (15) κατά την Πέμπτη 
Σύνοδο και τρεις (3) κατά την Έκτακτη Σύνοδο. 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή για επανεξέταση, με βάση τη 
σχετική συνταγματική πρόνοια, πέντε (5) ψηφισθέντες νόμους. Οι πέντε (5) 
αναπομπές έγιναν αποδεκτές από τη Βουλή και σε μια περίπτωση η Βουλή 
διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νόμου. Επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
άσκησε το δικαίωμα αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση τα άρθρα 140 και 
141 του συντάγματος, σε δεκαέξι (16) περιπτώσεις, εκ των οποίων οι οκτώ (8) 
αφορούν τη νομοθεσία για το πόθεν έσχες όσον αφορά αξιωματούχους, βουλευτές, 
δικαστές και υπαλλήλους που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και οι 
σχετικές αποφάσεις εκκρεμούν.  
 
Σημειώνεται περαιτέρω, για σκοπούς συγκριτικής αναφοράς, ότι κατά τις 
προηγούμενες συνόδους (Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη και Τέταρτη Σύνοδο, 
συμπεριλαμβανομένης και της έκτακτης συνόδου που πραγματοποιήθηκε στις 6 
Σεπτεμβρίου 2014, της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου) η ολομέλεια της Βουλής 
ψήφισε νομοσχέδια/προτάσεις νόμου και ενέκρινε κανονισμούς ως ακολούθως: Κατά 
την Πρώτη Σύνοδο ψηφίστηκαν διακόσια πενήντα πέντε (255) νομοσχέδια, εξήντα 
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δύο (62) προτάσεις νόμου, εκ των οποίων οι οκτώ (8) ως κατεπείγουσες, και 
εγκρίθηκαν εκατόν είκοσι τρεις (123) κανονισμοί. Κατά τη Δεύτερη Σύνοδο 
ψηφίστηκαν διακόσια είκοσι τρία (223) νομοσχέδια, εκ των οποίων τα είκοσι εννέα 
(29) ως κατεπείγοντα, τριάντα πέντε (35) προτάσεις νόμου, εκ των οποίων οι οκτώ 
(8) ως κατεπείγουσες, και εγκρίθηκαν πενήντα τρεις (53) κανονισμοί, εκ των οποίων 
οι τρεις (3) ως κατεπείγοντες. Κατά την Τρίτη Σύνοδο ψηφίστηκαν διακόσια εξήντα 
έξι (266) νομοσχέδια, εκ των οποίων τα εννέα (9) ως κατεπείγοντα, πενήντα δύο (52) 
προτάσεις νόμου, εκ των οποίων οι δέκα (10) ως κατεπείγουσες, και εγκρίθηκαν 
ογδόντα τρεις (83) κανονισμοί, εκ των οποίων ο ένας (1) ως κατεπείγων. Κατά την 
Τέταρτη Σύνοδο, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης συνόδου που 
πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, ψηφίστηκαν διακόσια δέκα (210) 
νομοσχέδια, εκ των οποίων τα δέκα ως κατεπείγοντα, εξήντα τρεις (63) προτάσεις 
νόμου, εκ των οποίων οι δεκαεννέα (19) ως κατεπείγουσες, και εγκρίθηκαν πενήντα 
οκτώ (58) κανονισμοί.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κατατέθηκαν στη Βουλή συνολικά διακόσια 
είκοσι (220) νομοσχέδια, εκ των οποίων εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) κατά την 
Πέμπτη Σύνοδο και σαράντα δύο (42) κατά την Έκτακτη Σύνοδο. Περαιτέρω, 
κατατέθηκαν συνολικά εκατό τριάντα έξι (136) προτάσεις νόμου, εκ των οποίων 
εκατόν είκοσι μία (121) κατά την Πέμπτη Σύνοδο και δεκαπέντε (15) κατά την 
Έκτακτη Σύνοδο, και ενενήντα τέσσερις (94) κανονισμοί, από τους οποίους οι επτά 
(7) αφορούσαν σχέδια υπηρεσίας. Από τους κανονισμούς αυτούς εγκρίθηκαν 
εβδομήντα τρεις (73), αποσύρθηκαν επτά (7) και ένας εξ αυτών εγκρίθηκε με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος.  
 
Για σκοπούς σύγκρισης με τις προηγούμενες συνόδους της Δέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου σημειώνεται ότι κατά την Πρώτη Σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια 
ενενήντα δύο (292) νομοσχέδια, εκατό δεκαοκτώ (118) προτάσεις νόμου και εκατό 
δώδεκα (112) κανονισμοί, κατά τη Δεύτερη Σύνοδο διακόσια εξήντα επτά (267) 
νομοσχέδια, εκατό δεκαέξι (116) προτάσεις νόμου, ογδόντα (80) κανονισμοί και 
εννέα (9) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτων 
υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και κατά την Τρίτη Σύνοδο διακόσια 
πενήντα οκτώ (258) νομοσχέδια, εκατόν είκοσι πέντε (125) προτάσεις νόμου, 
ογδόντα εννέα (89) κανονισμοί, από τους οποίους έξι (6) αφορούσαν σχέδια 
υπηρεσίας, και τέσσερα (4) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών 
έκτακτων δημόσιων υπαλλήλων, από τα οποία δύο (2) αφορούσαν θέσεις του 
δημόσιου τομέα και δύο (2) θέσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. Κατά την 
Τέταρτη Σύνοδο, συμπεριλαμβανομένης και της έκτακτης συνόδου που 
πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια 
πενήντα πέντε (255) νομοσχέδια, εκατό σαράντα έξι (146) προτάσεις νόμου, 
ογδόντα τρεις (83) κανονισμοί, από τους οποίους έξι (6) αφορούσαν σχέδια 
υπηρεσίας, και οκτώ (8) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών 
έκτακτων δημόσιων υπαλλήλων, από τα οποία έξι (6) αφορούσαν θέσεις του 
δημόσιου τομέα και δύο (2) θέσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. 
 
Παράλληλα, ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών ενεγράφησαν κατά την υπό 
αναφορά περίοδο για σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης συνολικά διακόσια τριάντα 
εννέα (239) θέματα, εκ των οποίων εκατό σαράντα τρία (143) κατά την Πέμπτη 
Σύνοδο και ενενήντα έξι (96) κατά την Έκτακτη Σύνοδο, και διαγράφηκε ένα, σε 
σύγκριση με τριακόσια πέντε (305) αυτεπάγγελτα θέματα που ενεγράφησαν και 
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τέσσερα (4) που διεγράφησαν κατά την Τέταρτη Σύνοδο. Κατά τις προηγούμενες 
συνόδους (Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου) 
ενεγράφησαν συνολικά επτακόσια ογδόντα τέσσερα (784) θέματα, τριακόσια τριάντα 
έξι (336) θέματα και τριακόσια πενήντα τέσσερα (354) θέματα, αντίστοιχα. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ενεγράφησαν για συζήτηση στο Κεφάλαιο 
Τέταρτο της ολομέλειας της Βουλής τα ακόλουθα τέσσερα (4) νέα θέματα: 

 Ο τρόπος χειρισμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του Ταμείου για 
Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) - Προβλήματα, προοπτικές και 
προσδοκίες. 

 Οι συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού, η ανάγκη διασφάλισης της 
εφαρμογής των αρχών του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και η ανάγκη διασφάλισης της συνέχισης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως κυρίαρχου κράτους μέλους της ΕΕ. 

 Η ανάγκη εκπόνησης εθνικής στρατηγικής για την προστασία, την πρόληψη, 
την καταστολή, τη θεραπεία, καθώς και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε 
μορφής κακοποίησης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως 
παραδείγματος χάριν ανήλικων ατόμων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, γυναικών 
και ηλικιωμένων ατόμων. 

 H 21η Διάσκεψη Μερών για την κλιματική αλλαγή (COP21) και οι ευθύνες, οι 
κίνδυνοι και οι προκλήσεις που προκύπτουν για την Κύπρο από τις κλιματικές 
αλλαγές. 

 
Παράλληλα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών ετοίμασε μακροσκελή έκθεση με τίτλο «Τα 
νέα δεδομένα που προκύπτουν από την αναγκαστική μετακίνηση προσφύγων και 
μεταναστών τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου όσο και στην υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δράσεις της κυπριακής κυβέρνησης τόσο σε επίπεδο 
υποδοχής των μεταναστών όσο και σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο». Πρόσθετα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενέκρινε έκθεση που της υποβλήθηκε, με βάση τον 
Κανονισμό 46Β της Βουλής των Αντιπροσώπων, από την υποεπιτροπή για τη 
μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Και οι 
δύο πιο πάνω εκθέσεις δεν κατέστη δυνατό να συζητηθούν λόγω της διάλυσης της 
Βουλής για σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. 
 
Επίσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην ολομέλεια 
ενός (1) θέματος, σε σύγκριση με τις προηγούμενες συνόδους (Πρώτη, Δεύτερη, 
Τρίτη και Τέταρτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου), κατά τις οποίες 
ολοκληρώθηκε η συζήτηση δεκαέξι (16), εννέα (9), οκτώ (8) και πέντε (5) θεμάτων, 
αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, για ορισμένα θέματα οι αρμόδιες επιτροπές προώθησαν 
στην ολομέλεια της Βουλής εκθέσεις κατ’ εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού της 
Βουλής των Αντιπροσώπων.  
 
Στο σημείο αυτό αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς οι δύο μακροσκελείς και 
εμπεριστατωμένες εκθέσεις που συνέταξαν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για το 
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προσφυγικό πρόβλημα, που ταλάνισε ιδιαίτερα τη Μεσόγειο φέτος, και η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 
δημογραφικό πρόβλημα. Οι δύο αυτές αξιόλογες εκθέσεις δυστυχώς δεν κατέστη 
δυνατό να συζητηθούν στην ολομέλεια του σώματος λόγω έλλειψης χρόνου πριν 
από τη διάλυση της Βουλής. 
 
Σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 78Γ της Βουλής, με την 
εκπνοή κάθε βουλευτικής περιόδου, όλα τα θέματα που βρίσκονται εγγεγραμμένα 
στο Κεφάλαιο Τέταρτο και δεν έχουν συζητηθεί διαγράφονται από την ημερήσια 
διάταξη και ακολουθείται νέα διαδικασία για την επανεγγραφή τους. Η ίδια τακτική 
ακολουθείται κατά πάγια κοινοβουλευτική πρακτική και για τα αυτεπάγγελτα θέματα, 
τηρουμένων των αναλογιών.  
 
Η υπό επισκόπηση περίοδος υπήρξε ιδιαίτερη για την κυπριακή Βουλή, αφού αυτή 
χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά για τον τόπο γεγονότα, τη λήψη μέτρων για την 
υποβοήθηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
και της οικονομίας του τόπου να επανεκκινήσει και να μπει σε ρυθμούς 
αναπτυξιακούς και παράλληλα την προσπάθεια που καταβάλλεται για μεταρρύθμιση 
του δημόσιου τομέα. 
 
Παράλληλα, η Βουλή και οι επιτροπές της συνέχισαν να ανταποκρίνονται με ταχείς 
ρυθμούς στις υποχρεώσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις ως αποτέλεσμα των 
απαιτήσεων της οικονομίας του τόπου και των δεσμεύσεων της Δημοκρατίας έναντι 
της ΕΕ με την ψήφιση/έγκριση νομοσχεδίων και κανονισμών. Σημειώνεται ότι η 
Βουλή σε όλες τις περιπτώσεις ενήργησε με ταχείς ρυθμούς, για να αντιμετωπίσει 
έγκαιρα τις δεσμεύσεις της χώρας μας. 
 
Άλλο σημαντικό θέμα που συνέχισε να εξετάζει και να παρακολουθεί από κοντά η 
κυπριακή Βουλή κατά την υπό αναφορά περίοδο ήταν το θέμα του φυσικού αερίου 
και των ενεργειών για την ανόρυξη και αξιοποίησή του.  
 
Κατά την Έκτακτη Σύνοδο η ολομέλεια της Βουλής σε συνεδρία της, ημερομηνίας 9 
Ιουνίου 2016, αποφάσισε να επικυρώσει απόφαση της Επιτροπής Επιλογής και να 
συστήσει Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Εκσυγχρονισμό και την 
Αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής. Της ad hoc αυτής επιτροπής προεδρεύει 
ο Πρόεδρος του σώματος και συμμετέχουν άλλα οκτώ μέλη, ένα από κάθε κόμμα 
που εκπροσωπείται στη Βουλή. Αρμοδιότητα της επιτροπής αυτής είναι ο 
εκσυγχρονισμός και η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία της Βουλής. Σημειώνεται επίσης ότι κατά την Έκτακτη Σύνοδο έπαψε να 
λειτουργεί η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις Κυπριακές Αερογραμμές. 
 
Παράλληλα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνέχισε τη λειτουργία της η 
υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και του τρόπου 
αντιμετώπισής του. Η υποεπιτροπή συνέταξε έκθεση για το θέμα αυτό, που 
εγκρίθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και παραπέμφθηκε για 
εξέταση από την ολομέλεια του σώματος. Η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό δεν 
κατέστη εφικτή, λόγω της διάλυσης της Βουλής για τη διεξαγωγή των βουλευτικών 
εκλογών, γι’ αυτό και η έκθεση αποστάλθηκε στα αρμόδια υπουργεία. Η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό 
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τη νέα της σύνθεση, εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει την εξέταση του όλου 
θέματος.  
 
Συνέχισε επίσης τη λειτουργία της η υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για το πόθεν έσχες, του οποίου η 
συζήτηση συνεχίστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.  
 
Συστάθηκε επίσης υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου 
το οποίο διέπει μια μορφή συμβιωτικής σχέσης εκτός γάμου, ύστερα από σχετική 
απόφαση σε συνεδρία των δύο επιτροπών, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 
2015. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της υποεπιτροπής, οι δύο επιτροπές 
συνέχισαν με την εξέταση σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο από 
τη Βουλή στις 26 Νοεμβρίου 2015 και ρυθμίζει την πολιτική συμβίωση.  
 
Κατά την ίδια υπό επισκόπηση περίοδο διαλύθηκε, με απόφαση της αρμόδιας 
επιτροπής, η υποεπιτροπή για τα πολιτικά κόμματα της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. 
 
Η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις Κυπριακές Αερογραμμές 
πραγματοποίησε αρκετές συνεδρίες στο διάστημα μεταξύ 18ης Νοεμβρίου 2015 και 
8ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις και 
εισηγήσεις, καθώς και τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το ζήτημα 
της επιλογής και της διαδικασίας επιλογής εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων στους 
οποίους θα μπορούσε να ανατεθεί η στήριξη και η υποβοήθηση του έργου της 
επιτροπής, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και την εξαγωγή 
επιστημονικών διαπιστώσεων ή/και συμπερασμάτων για τους λόγους που οδήγησαν 
στο κλείσιμο τις Κυπριακές Αερογραμμές, συνέχισε τις εργασίες της, χωρίς τέτοια 
στήριξη, δηλαδή να ενημερώνεται για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των 
Κυπριακών Αερογραμμών για την περίοδο από τις 5 Μαΐου 1993 μέχρι τις 23 
Αυγούστου 2012. Για διευκόλυνση του έργου της η επιτροπή διαχώρισε την εν λόγω 
περίοδο, όπως και προηγουμένως, σε μικρότερες περιόδους, καθεμιά από τις οποίες 
αντιστοιχούσε στην περίοδο που διήρκεσε η θητεία κάθε προέδρου διοικητικού 
συμβουλίου που υπηρέτησε κατά την εν λόγω περίοδο. 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 
και η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 
αποφάσισαν τη σύσταση μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής, με στόχο την από 
κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού και 
την καθιέρωση μηχανισμού για συμπαραγωγή παιδείας και πολιτισμού. 

 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κατατέθηκαν επίσης οι ετήσιες εκθέσεις του 
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Επιτρόπου Διοικήσεως, υπουργείων και 
άλλων οργανισμών, καθώς και άλλες εκθέσεις που κατατίθενται με βάση τις 
πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών, όπως του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, του Εφόρου 
Φορολογίας, του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Εφόρου 
Αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης από τις καθ’ ύλην 
αρμόδιες επιτροπές. Επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε την Ετήσια Έκθεση 
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του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2014, που αφορά όλα τα 
υπουργεία, τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 
καθώς και τη Δημοσιονομική Έκθεση για τα έτη 2014 και 2015, για την οποία 
ετοιμάζεται έκθεση προς την ολομέλεια της Βουλής. 
 
Κατά την ίδια περίοδο υποβλήθηκε επίσης από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή 
έκθεση προς την ολομέλεια της Βουλής για ένα (1) νομοσχέδιο με το οποίο 
τροποποιείται ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2015 και δύο (2) νομοσχέδια 
με τα οποία προνοούνται συμπληρωματικές πιστώσεις για τον κρατικό 
προϋπολογισμό του έτους 2015. 
 
Από την ίδια επιτροπή εξετάστηκαν πρόσθετα επτά (7) αιτιολογικά σημειώματα, που 
κατατέθηκαν στη Βουλή και παραπέμφθηκαν ενώπιόν της, για την παράταση 
υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της δημόσιας 
υπηρεσίας ή των ημικρατικών οργανισμών. Η έγκριση παράτασης υπηρεσιών 
έκτακτων υπαλλήλων δόθηκε από την επιτροπή με την αποστολή σχετικών 
απαντητικών επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία ή ημικρατικούς οργανισμούς. 
 
Κατά την ίδια περίοδο αποδεσμεύθηκε επίσης από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή 
αριθμός κονδυλίων, με σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια 
δαπανών από υπουργεία ή και ημικρατικούς οργανισμούς που είχαν δεσμευθεί από 
την επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης και έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού 
ή των ετήσιων προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών. Ειδικότερα, η επιτροπή 
ενέκρινε εννέα (9) περιπτώσεις αποδεσμεύσεων κονδυλίων, εκ των οποίων οι επτά 
(7) αφορούσαν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι δύο (2) προϋπολογισμούς 
ημικρατικών οργανισμών, οι οποίες ζητήθηκαν με σχετικές επιστολές από τα 
αρμόδια υπουργεία για τη διενέργεια δαπανών για διάφορους σκοπούς ή 
προγράμματα. 
 
Η επιτροπή ενέκρινε επίσης την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων στο 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον περί της Απαγόρευσης 
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμο, και αποπαγοποίησε συναφώς χίλιες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις 
(1 994) θέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την κάλυψη των αναγκών διάφορων 
υπουργείων και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και τις ανάγκες των 
δικαστηρίων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
του κυπριακού στρατού και της αστυνομίας. Οι εγκρίσεις της επιτροπής για τα πιο 
πάνω δόθηκαν με την αποστολή σχετικών απαντητικών επιστολών προς τα αρμόδια 
υπουργεία. Κατατέθηκαν επίσης έγγραφα που αφορούσαν την παραχώρηση 
υπηρεσιών εκπαιδευτικών λειτουργών. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι η μελέτη, συζήτηση και έγκριση του κρατικού 
προϋπολογισμού για το έτος 2016 ολοκληρώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 και ο 
νέος κρατικός προϋπολογισμός τέθηκε σε ισχύ αμέσως με την έναρξη του νέου 
οικονομικού έτους, τηρώντας έτσι το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος, αφού 
προηγήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015 η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον 
της ολομέλειας του σώματος. Μελετήθηκε ακόμη και προωθήθηκε για έγκριση 
μεγάλος αριθμός προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών και άλλων οργανισμών 
δημόσιου δικαίου για το 2016, που ανέρχονται στους τριάντα επτά (37). 
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Νομοθετικό έργο 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο μελετήθηκαν από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές και προωθήθηκαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση 
σημαντικά νομοθετήματα (Παράρτημα ΙΙ), ορισμένα από τα οποία ήταν θεσμικά, ενώ 
άλλα στόχευαν στην τροποποίηση, τον εκσυγχρονισμό ή και τη βελτίωση 
υφιστάμενων νομοθεσιών.  
 
Στην υπό αναφορά περίοδο το νομοθετικό έργο της Βουλής ήταν πλούσιο και 
πολυσχιδές.  
 
Θεσμοθετήθηκε η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών 
διαφορών που προκύπτουν μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου για εναρμόνιση με 
σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, ώστε να ορίζονται διαιτητές για εκδίκαση των διαφορών 
αυτών. 
 
Εγκρίθηκαν κανονισμοί για τον καθορισμό διάφορων ποικιλιών πατατόσπορου και 
σπόρων για λαχανικά για συμμόρφωση με σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
 
Προωθήθηκαν ρυθμίσεις για την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορους τομείς. 
 
Θεσπίστηκαν κανονισμοί που παρέχουν τη δυνατότητα στην Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και στον Έφορο Ασφαλίσεων να 
αποκαθιστούν καταδικασθέντες, αφού αξιολογήσουν στοιχεία και πληροφορίες, όταν 
ζητούν άδεια ή έγκριση για ορισμένο σκοπό. 
 
Τροποποιήθηκε η νομοθεσία για τη σήμανση του μελιού, ώστε, σε περίπτωση που 
αυτό σημαίνεται στην Κύπρο, να αναγράφεται η χώρα ή οι χώρες συγκομιδής του. 
 
Τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί που διέπουν τις βασικές απαιτήσεις για τα παιχνίδια 
για συμμόρφωση με ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
 
Θεσπίστηκε νομοθεσία που ρυθμίζει τη δραστηριότητα αγοραπωλησίας πιστωτικών 
διευκολύνσεων. 
 
Ψηφίστηκε νέα νομοθεσία, σε αντικατάσταση υφιστάμενης, για τη θέσπιση κανόνων 
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του 
δημοσίου για υιοθέτηση σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
 
Θεσπίστηκε νομοθεσία για τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητου ταμείου 
ανακεφαλαιοποίησης, που σκοπό έχει την ανακεφαλαιοποίηση οργανισμών για το 
έτος 2015 για υλοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας για την αναδιάρθρωση 
χρηματοοικονομικών οργανισμών. 
 
Προωθήθηκαν ρυθμίσεις που στόχο έχουν την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. 
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Αναθεωρήθηκαν οι κανονισμοί που ρυθμίζουν τη χορήγηση συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων σε υπαλλήλους του ΡΙΚ τόσο για εκσυγχρονισμό τους όσο και για 
εναρμόνιση με σχετικές διατάξεις. 
Αναθεωρήθηκαν οι διατάξεις της νομοθεσίας για την παρεμπόδιση και 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε 
να εκσυγχρονιστούν με σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες και να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές στην πράξη. 
 
Τροποποιήθηκε η νομοθεσία για τις προϋποθέσεις πώλησης εμπορευμάτων σε τιμές 
εκπτώσεων για εναρμόνιση με το σχετικό κοινοτικό κεκτημένο, που περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την κατάργηση των διατάξεων που καθορίζουν χρονικές περιόδους 
για την πώληση εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων. 
 
Προωθήθηκε νομοθεσία που διασφαλίζει τα δικαιώματα των υπαλλήλων της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου. 
 
Προωθήθηκαν ρυθμίσεις, ώστε να επιτρέπεται σε κατάδικο να εκτίσει μέρος της 
ποινής που του επιβλήθηκε με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική 
παρακολούθηση (βραχιολάκι). 
 
Θεσπίστηκε ειδική νομοθεσία για την προστασία καταναλωτών από ορισμένες 
καταχρηστικές ρήτρες που περιέχονται σε συμβάσεις παραχώρησης πιστωτικών 
διευκολύνσεων που συνάπτονται μεταξύ αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων και 
καταναλωτών. 
 
Αναθεωρήθηκε ριζικά και αντικαταστάθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την 
εποπτεία των ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών επιχειρήσεων για εναρμόνιση με 
σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
 
Θεσπίστηκε νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του θεσμού των υπηρεσιών 
χρηματοδοτικής ρύθμισης με επαρκή εποπτεία και υπό επαρκείς προϋποθέσεις το 
οποίο προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους πολίτες εναλλακτικούς τρόπους 
χρηματοδότησης και παράλληλα, με άλλη νομοθεσία, καθορίστηκε η διαδικασία για 
την εγγραφή χρηματοδοτικής μίσθωσης στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό 
γραφείο. 
 
Ενισχύθηκε περαιτέρω η συνεργασία στον τομέα της φορολογίας μέσω της 
υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα αυτό για υιοθέτηση σχετικής 
ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
 
Κυρώθηκε η συμφωνία δανειοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, του Εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης και του Ενιαίου Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, ώστε να παραχωρηθεί πιστωτικό όριο από τη Δημοκρατία στο Ενιαίο 
Ταμείο Εξυγίανσης στα πλαίσια της ενδιάμεσης χρηματοδότησης του ταμείου. 
 
Αναθεωρήθηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει το Στρατό της Δημοκρατίας και 
εγκρίθηκαν τροποποιητικοί κανονισμοί για τους υπαξιωματικούς του Στρατού της 
Δημοκρατίας, για να αρθούν οι αδικίες λόγω φύλου που αφορούν θέματα ανέλιξης 
ανδρών και γυναικών υπαξιωματικών.  
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Θεσπίστηκαν κανονισμοί που διέπουν την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων. 
 
Τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να επεκταθεί το χρονικό διάστημα της 
άδειας μητρότητας και της καταβολής του επιδόματος μητρότητας κατά τέσσερις 
εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του ενός που γεννιέται από τον ίδιο τοκετό. 
 
Ψηφίστηκε για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο που θεσμοθετεί την πολιτική 
συμβίωση μεταξύ ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών ως αποτέλεσμα μιας 
μακρόχρονης προσπάθειας. 
 
Θεσπίστηκε για πρώτη φορά νομοθεσία για την αποτέφρωση ανθρώπινης σορού, 
καθώς και για την αδειοδότηση κέντρων αποτέφρωσης και παράλληλα βελτιώθηκε η 
νομοθεσία για τον έλεγχο των γραφείων κηδειών και εγγραφής λειτουργών κηδειών 
και ταριχευτών ως αποτέλεσμα διαπιστωμένων κενών από την πρακτική εφαρμογή 
του. 
 
Τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας 
και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με τα εκλογικά έξοδα προς 
συμμόρφωση και με υποδείξεις της GRECO, καθώς και για καθιέρωση της επίδειξης 
εκλογικής ταυτότητας ως μέσου για συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, πέραν του 
εκλογικού βιβλιαρίου. 
 
Τροποποιήθηκε περαιτέρω ο νόμος για την εκλογή των μελών της Βουλής με την 
αύξηση του εκλογικού μέτρου και τη δημοσίευση έκθεσης για τα εκλογικά έξοδα 
υποψηφίου από τον εκλογικό αντιπρόσωπο. 
 
Προωθήθηκαν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εκπομπές ήχων από 
κέντρα αναψυχής και προστέθηκε πρόνοια για την εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων 
αυτών. 
 
Απλοποιήθηκαν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκπόνηση και αναδιανομή 
αγροτικών κτημάτων. 
 
Αναθεωρήθηκε δραστικά η νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία 
πολιτικών κομμάτων για σκοπούς διαφάνειας στη λογοδοσία και στην οικονομική 
διαχείρισή τους με βάση και τις συστάσεις της GRECO. 
 
Θεσπίστηκε για πρώτη φορά νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της 
Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές της. 
 
Θεσπίστηκε νόμος που επιτρέπει την υπό όρους παρακολούθηση συνδιαλέξεων και 
την πρόσβαση σε καταγραμμένη ιδιωτική επικοινωνία. 
 
Ρυθμίστηκε ο έλεγχος της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. 
 
Εισήχθη εναρμονιστική νομοθεσία που θεσπίζει τα ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας. 
 
Εγκρίθηκε νομοθεσία που ρυθμίζει τη θεραπεία κατηγορουμένων και 
καταδικασθέντων χρηστών ή ουσιοεξαρτώμενων προσώπων σε κέντρα θεραπείας. 
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Τροποποιήθηκε το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένατη φορά, ώστε να 
επιτρέπεται η επέμβαση στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή για σκοπούς 
διερεύνησης του πόθεν έσχες κρατικών αξιωματούχων. Η επέμβαση αυτή 
επιτρέπεται για λόγους διαφάνειας στη δημόσια ζωή ή για σκοπούς λήψης μέτρων 
κατά της διαφθοράς. 
 
Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε ο Πρόεδρός 
της να έχει νέες εξουσίες όσον αφορά το πόθεν έσχες των βουλευτών που δε 
συμμορφώνονται προς τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι το θέμα 
του πόθεν έσχες σε όλο τον τομέα της δημόσιας ζωής, συμπεριλαμβανομένης και 
της δημόσιας υπηρεσίας στην ευρύτερη έννοια του όρου, ρυθμίστηκε περαιτέρω 
νομοθετικά, αλλά για τους νόμους αυτούς εκκρεμούν σχετικές αναφορές στο 
Ανώτατο Δικαστήριο. 
 
Παρατάθηκε για το 2016 με νόμο η απαγόρευση της πλήρωσης κενών θέσεων στο 
δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για συμμόρφωση με πρόνοια του 
Μνημονίου Συναντίληψης. 
 
Εγκρίθηκαν ρυθμίσεις για την προστασία αγοραστών ακινήτων τα οποία είναι 
υποθηκευμένα ή φέρουν εμπράγματο βάρος με κίνδυνο να εκποιηθούν για 
ικανοποίηση εμπράγματου βάρους. 
 
Θεσπίστηκε νομοθεσία που ρυθμίζει την πληρωμή με δόσεις ληξιπρόθεσμων 
οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Αδειών, Πλεονάζοντος Προσωπικού, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Κοινωνικής Συνοχής. 
 
Ρυθμίστηκε εκ νέου το θέμα της απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου και 
αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία και απλοποιήθηκε η διαδικασία 
εργοδότησής τους. 
 
Θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία καζίνου θερέτρου 
στη Δημοκρατία. 
 
Θεσμοθετήθηκαν οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και 
ρυθμίστηκαν τα κριτήρια παροχής της στήριξης αυτής. 
 
Καθορίστηκαν οι συντελεστές φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 
2016 με βάση τις αξίες των ακινήτων του 1980 και με πρόνοια ότι η φορολογία αυτή 
θα καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017. 
 
Αναθεωρήθηκε εκ βάθρων και με βάση το νεότερο κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα 
αυτό η νομοθεσία που διέπει τη ρύθμιση της διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων. 
 
Επικυρώθηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν 
στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, καθώς και άλλες ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 
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Θεσπίστηκε νομοθεσία που προβλέπει για τον καταρτισμό εξωτερικών σχεδίων 
αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που προκύπτουν από τις υπεράκτιες 
εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
 
Προωθήθηκαν ρυθμίσεις για την αποκρατικοποίηση του εμπορικού τμήματος των 
λιμανιών μαζί με πρόνοια ότι τα τέλη για τη χρήση των λιμανιών θα ρυθμίζονται με 
διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, αντί κανονισμών, που ίσχυαν μέχρι 
πρόσφατα. 
 
Τροποποιήθηκε ο βασικός νόμος για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής, ώστε να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις του και να καταστεί δυνατή 
η πρακτική εφαρμογή του. 
 
Θεσπίστηκε ο νόμος πλαίσιο που θεσμοθετεί τη διαδικασία διαβούλευσης κρατικών 
και άλλων υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τους ασθενείς, αφού υιοθετήθηκε 
σχετική πρόταση νόμου που κατάθεσε μέλος της επιτροπής. Με βάση το νόμο αυτό, 
θεσμοθετούνται η διαβούλευση κάθε υπηρεσίας που ασκεί δημόσια εξουσία για 
θέματα που αφορούν ομάδες ασθενών με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Πασχόντων και Φίλων, καθώς και η καθιέρωση της ομοσπονδίας ως κοινωνικού 
εταίρου του κράτους σε θέματα υγείας που αφορούν ομάδες ασθενών. 
 
Στον τομέα της εκπαίδευσης θεσπίστηκε νέος νόμος που ρυθμίζει τα θέματα 
χορήγησης κρατικής φοιτητικής μέριμνας, με τον οποίο η σχετική αρμοδιότητα 
ανατίθεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ παράλληλα 
διαφοροποιούνται τα κριτήρια παραχώρησης φοιτητικής χορηγίας και φοιτητικών 
επιδομάτων στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που ρυθμίζονται με 
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 
 
Τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των δημόσιων 
πανεπιστημίων του τόπου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν 
προγράμματα σπουδών σε άλλες γλώσσες, πέραν των επίσημων γλωσσών της 
Δημοκρατίας, ένα πάγιο αίτημα των δημόσιων πανεπιστημίων του τόπου. 
 
Ύστερα από πολλά χρόνια συζητήσεων εγκρίθηκε το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη 
δημιουργία Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Το μητρώο αυτό 
διαχωρίζεται σε “Μητρώο Α - Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων”, για 
αγρότες που ασκούν αποκλειστική γεωργική δραστηριότητα, και σε “Μητρώο Β - 
Μερικής Γεωργικής Απασχόλησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων”, γι’ αυτούς 
που δε δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους κλάδους της φυτικής ή και ζωικής 
παραγωγής, και εγκρίθηκαν παράλληλα κανονισμοί με τους οποίους ρυθμίζονται οι 
λεπτομέρειες για την εγγραφή στα μητρώα αυτά. 
 
Ρυθμίστηκε η δυνατότητα παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθήκευσης 
βιομηχανικής κάνναβης και παράλληλα τροποποιήθηκε η νομοθεσία περί 
ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, ώστε να μην απαγορεύεται η 
καλλιέργεια και η εμπορία της.  
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Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

Στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές 
εξέτασαν, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από παραπομπή από την ολομέλεια του 
σώματος, μια σειρά από σημαντικά θέματα τα οποία απασχόλησαν έντονα την κοινή 
γνώμη και άπτονται σημαντικών πτυχών της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου. 
Τα κυριότερα από τα θέματα αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Σημειώνεται ότι 
για αρκετά από τα εν λόγω θέματα οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές υπέβαλαν 
εκθέσεις προς την ολομέλεια. 
 
Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών συνέχισε και κατά την υπό αναφορά περίοδο την 
άσκηση του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου σε διάφορους τομείς του δημόσιου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η επιτροπή συζήτησε θέματα που αφορούσαν 
τον έλεγχο της σύμβασης του κράτους με τη μονάδα επεξεργασίας στερεών 
αποβλήτων στην Κόση, τους όρους για προκήρυξη προσφορών για έργα του 
δημοσίου, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην προσφορά για την ανέγερση του 
νέου κτιρίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε 
για την ανέγερση και συντήρηση του κτιρίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και για την 
πληρωμή του αναδόχου, το καθεστώς και τη δυνατότητα φορολογικού ελέγχου 
Κυπρίων καταθετών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, την ανάγκη 
εξέτασης της Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Συνεργατικό 
Παντοπωλείο Προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών, τις κακοτεχνίες στο 
αποχετευτικό δίκτυο Αυγόρου και τις ενδεχόμενες ευθύνες για πράξεις και 
παραλείψεις των συντελεστών του έργου. 
 

Νομοπαρασκευαστικό έργο 

Το έργο που αναπτύχθηκε κατά την υπό αναφορά περίοδο ήταν μεγάλο και αξιόλογο 
στον τομέα της ετοιμασίας και/ή επεξεργασίας μεγάλου αριθμού προτάσεων νόμου, 
οι οποίες κατατέθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής από βουλευτές ή 
κοινοβουλευτικές ομάδες. Ο μεγάλος αριθμός των προτάσεων νόμου που 
ετοιμάζονται από τις υπηρεσίες της Βουλής αποδεικνύει το έργο που επιτελείται στον 
τομέα αυτό. Κατά τη Δέκατη Βουλευτική Περίοδο συντάχθηκαν συνολικά εξακόσιες 
σαράντα μία (641) προτάσεις νόμου από το προσωπικό της υπηρεσίας, σε κάποιες 
δε περιπτώσεις συντάχθηκαν αυθημερόν. Ο πιο πάνω συνολικός αριθμός κρίνεται 
αρκετά μεγάλος, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό των γραμματέων που 
υπηρετούν στην υπηρεσία και τα παράλληλα πολλαπλά καθήκοντα που αυτοί 
καλούνται να διεκπεραιώσουν, αλλά και τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις για 
παροχή στήριξης στο κοινοβουλευτικό έργο. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός 
ότι κατά τη Δέκατη Βουλευτική περίοδο κατατέθηκαν συνολικά χίλια διακόσια 
ογδόντα επτά (1 287) νομοσχέδια σε σύγκριση με εξακόσιες σαράντα μία (641) 
προτάσεις νόμου. 
 
Οι υπηρεσίες της Βουλής κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία είτε προτάσεων νόμου 
είτε νομοσχεδίων και κανονισμών που προορίζονται για ψήφιση/έγκριση 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη σύνταξή τους με σαφήνεια και κατά τρόπο 
νομοτεχνικά ομοιόμορφο και, όσο το δυνατό, κατανοητό στον πολίτη. Η προσπάθεια 
αυτή θα έχει ουσιαστικότερα αποτελέσματα, όταν υπάρξει καλύτερος συντονισμός 
ως προς αυτή την κατεύθυνση με τους υπόλοιπους συντελεστές της 
νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση κρίνεται 
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ότι αποτελεί η συνεχιζόμενη προσπάθεια που καταβάλλει η Κυπριακή Ακαδημία 
Δημόσιας Διοίκησης διοργανώνοντας σεμινάρια, στα οποία συμβάλλει και η Βουλή, 
που απευθύνονται σε λειτουργούς διάφορων υπηρεσιών που ασχολούνται με τη 
σύνταξη και την προώθηση νομοθετημάτων στα αρμόδια σώματα. Απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η ανάπτυξη κοινής γλώσσας μεταξύ όλων των συντελεστών ως προς 
τη σύνταξη και τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία για τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα, στόχος για τον οποίο η Βουλή είναι διατεθειμένη να συμβάλει με τη 
δική της συμμετοχή. 
 
Επίσης, η Βουλή συμμετέχει και συμβάλλει στην πρωτοβουλία της Μονάδας 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την καλύτερη 
σύνταξη νομοθετημάτων (Better Regulation). 
 
Παράλληλα, φέτος για πρώτη φορά η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και η 
Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας συνδιοργάνωσαν εργαστήριο 
διάρκειας μιας εβδομάδας (18-22 Ιουλίου 2016) με θέμα “Legislative Drafting”. Στο 
σεμινάριο αυτό δόθηκε η ευκαιρία διδασκαλίας γύρω από το θέμα αυτό από δύο 
ειδικούς στον τομέα αυτό που διδάσκουν σε αγγλικά πανεπιστήμια. Το εργαστήριο 
αυτό, το οποίο παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της 
Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, θα ακολουθήσουν άλλα δύο, τον 
Οκτώβριο και το Φεβρουάριο, με στόχο να το παρακολουθήσει όλο το προσωπικό 
της εν λόγω υπηρεσίας. Στο εργαστήριο δόθηκε η ευκαιρία εξοικείωσης με καλές 
πρακτικές που ισχύουν σε άλλες χώρες στον τομέα αυτό σε συνάρτηση και με τα 
ισχύοντα στην Κύπρο στον ίδιο τομέα. 
 
Η καθιέρωση πλέον της κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
ερωτηματολογίου ανάλυσης αντίκτυπου, που καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και άλλες διαστάσεις της νομοθεσίας, για κάθε νομοσχέδιο που 
κατατίθεται στη Βουλή, με κάποιες εξαιρέσεις, έχει διευκολύνει το έργο των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Βουλής γενικότερα και θεωρείται πλέον 
απαραίτητο και χρήσιμο συμπλήρωμα στο υλικό που συλλέγουν οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές στα πλαίσια τήρησης του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για 
την καλύτερη προετοιμασία του νομοθετικού έργου. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις 
στις οποίες η κατάθεση του ερωτηματολογίου αυτού δεν εφαρμόζεται με συνέπεια 
αντιμετωπίζονται σε συνεννόηση με την εκτελεστική εξουσία. Σημειώνεται ότι το 
ερωτηματολόγιο αυτό τυγχάνει στην παρούσα φάση αναθεώρησης, ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματικό και πιο χρήσιμο. 
 
Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
αλλά και των μελών του σώματος, το φαινόμενο της μη έγκαιρης κατάθεσης 
νομοσχεδίων, ιδιαίτερα εναρμονιστικών, επαναλήφθηκε και κατά την υπό αναφορά 
περίοδο, όπως και τα προηγούμενα έτη, αναγκάζοντας τη Βουλή να προχωρήσει 
στην ψήφιση νομοσχεδίων για τα οποία η κυβέρνηση είχε προδεσμευτεί ότι θα 
ψηφίζονταν σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, δεσμεύσεις τις οποίες δε γνώριζε 
πάντοτε η Βουλή, αφού δεν είχε πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση γι’ αυτές. Το ίδιο 
φαινόμενο επαναλήφθηκε και στην περίπτωση της κατάθεσης των νομοσχεδίων που 
αποτελούσαν απόρροια των δεσμεύσεών μας που καθορίζονται στο Μνημόνιο 
Συναντίληψης, γεγονός για το οποίο η Βουλή λόγω των ιδιαζουσών περιστάσεων 
που επικρατούσαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης επέδειξε πλήρη κατανόηση, 
καθώς και των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.  
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Συναφώς, τονίζεται η ανάγκη όπως τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί κατατίθενται 
από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή έγκαιρα, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στις 
καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές να προβαίνουν σε εκτενή συζήτηση, επεξεργασία και 
προώθησή τους στην ολομέλεια της Βουλής στον κατάλληλο χρόνο, χωρίς την 
άσκηση χρονικών ή άλλων πιέσεων. Τα διαβήματα, αλλά και η εμπειρία 
προηγούμενων ετών δε φαίνεται να έχουν συμβάλει στην απάμβλυνση του 
προβλήματος σε ό,τι αφορά τη στάση της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση κυρίως με 
εναρμονιστικά νομοθετήματα, με αποτέλεσμα να κατατίθεται από την εκτελεστική 
εξουσία κατά τρόπο συστηματικό και επαναλαμβανόμενο, ιδιαίτερα πριν από τις 
θερινές διακοπές του σώματος, αριθμός νομοθετημάτων των οποίων η εκτελεστική 
εξουσία ή και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αιτούνται τη διεκπεραίωση το 
ταχύτερο ή και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται 
το ήδη εκ των πραγμάτων βεβαρημένο πρόγραμμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
Η κατάσταση αυτή, που εντείνεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νομοσχέδια που 
σχετίζονται με την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το κοινοτικό κεκτημένο, θέτει 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές της ενώπιον 
ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων τόσο κατά την εξέταση των νομοθετημάτων αυτών 
από τις επιτροπές όσο και κατά την εξέτασή τους από την ολομέλεια της Βουλής. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις κάποια εναρμονιστικά νομοσχέδια 
κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση, όταν είχαν ήδη παρέλθει οι προθεσμίες που 
τέθηκαν από την ΕΕ για υιοθέτησή τους. Για το γεγονός αυτό τόσο ο Πρόεδρος της 
Βουλής όσο και τα μέλη του νομοθετικού σώματος έχουν επανειλημμένα εκφράσει τη 
διαμαρτυρία τους προς την εκτελεστική εξουσία είτε με επιστολές είτε και με άλλα, 
προφορικά, διαβήματα. 
 
Τα αλλεπάλληλα διαβήματα και οι υποδείξεις από τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων προς την εκτελεστική εξουσία και ειδικότερα προς το Υπουργείο 
Οικονομικών δεν είχαν την αναμενόμενη θετική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται και πάλι σοβαρό ζήτημα με νομικές και πρακτικές προεκτάσεις σε 
σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση των προϋπολογισμών 
των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των δημόσιων πανεπιστημίων του 
τόπου στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, 
εξαντλούνται τα δωδεκατημόρια που οι οργανισμοί αυτοί έχουν στη διάθεσή τους 
μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού τους και παράλληλα ασκείται εκ των 
πραγμάτων άδικη και ασφυκτική πίεση προς τη Βουλή για εξέταση των 
προϋπολογισμών αυτών σε στενά χρονικά πλαίσια. Ωστόσο, η Βουλή επέδειξε τη 
δέουσα κατανόηση, γιατί κατά την περίοδο αυτή επικρατούσαν ιδιάζουσες συνθήκες 
λόγω της επικρατούσας κατάστασης της κυπριακής οικονομίας. 
 

Επισκέψεις και συναντήσεις 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε ο θεσμός των επισκέψεων και 
συναντήσεων. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν ένα μεγάλο αριθμό 
επισκέψεων και συναντήσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες 
αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα IV και V, αντίστοιχα. Στον τομέα αυτό 
κατεβλήθη προσπάθεια για πραγματοποίηση επισκέψεων από τις επιτροπές, στις 
περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, για να διαμορφώσουν ιδίαν αντίληψιν επί 
συγκεκριμένων θεμάτων. 
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Άλλες δραστηριότητες 

Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών συνέχισε την παροχή τεχνοκρατικής 
στήριξης για την πραγματοποίηση των ετήσιων συνόδων της Βουλής των Γερόντων 
και της Παιδοβουλής, που διεξάγονται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος προεδρεύει των εργασιών τους, αλλά και 
άλλων ειδικών συνόδων, όπως της Κοινωνίας των Πολιτών, που διεξήχθη για 
πέμπτη φορά. 
 
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε, στις 13 Νοεμβρίου 2015, υπό την προεδρία του 
Προέδρου της Βουλής η 17η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων, θεσμός που 
πρωτοξεκίνησε το 1999, στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής. Στη σύνοδο αυτή 
παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής 
των Γερόντων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και η πρόεδρος της Παιδοβουλής. 
Στα πλαίσια της συνόδου αυτής συζητήθηκε το θέμα “Η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ηλικιωμένων” σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την κοινωνική πρόνοια 
και την υγεία, με βάση τις εκθέσεις των Επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας 
της Βουλής των Γερόντων. Στην εν λόγω σύνοδο έγινε διάλογος, αντηλλάγησαν 
απόψεις και εισηγήσεις σε ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την κατάρρευση 
αξιών, την ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη, τους προσφυγικούς συνοικισμούς, την 
εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς φορολογίας, τη στήριξη της Βουλής 
των Γερόντων, το Γενικό Σύστημα Υγείας, τις τιμές των φαρμάκων, τις λίστες 
αναμονής των ασθενών, την κοινωνική κάρτα, την παροχή κατ’ οίκον νοσηλείας και 
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ατόμων με αναπηρίες. 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015 η Α΄ Τακτική Πανηγυρική Σύνοδος της 
Ζ΄ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής υπό την προεδρία του 
Προέδρου της Βουλής. Η Παιδοβουλή, που συνέρχεται σε ετήσια βάση από το 2001, 
είχε προς συζήτηση το θέμα “Επένδυση στο Παιδί: Οι κρατικές υπηρεσίες στην 
εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών”. Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος 
αυτού, επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος που έχουν να επιτελέσουν οι κρατικές 
υπηρεσίες όσον αφορά την προστασία και εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών 
και ειδικότερα σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών στην υγεία, την ευζωία, την 
ευημερία, την εκπαίδευση, τη διακίνηση και την ψυχαγωγία. 
 
Στα πλαίσια της πιο πάνω συνόδου, ετοιμάστηκαν και συζητήθηκαν οι εκθέσεις και 
των πέντε επαρχιακών κοινοβουλευτικών ομάδων που συμμετέχουν στην 
Παιδοβουλή. Οι εκθέσεις αυτές κάλυψαν ολοκληρωμένα όλες τις πτυχές του 
κεντρικού θέματος και μέσα από τη συζήτηση που διεξήχθη αναπτύχθηκε ένας 
πλούσιος διάλογος γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά όσον 
αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην πράξη. 
 
Στη σύνοδο αυτή παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς η πρόεδρος της 
Παιδοβουλής και εκπρόσωπος της Βουλής των Γερόντων. Παρευρέθηκαν επίσης η 
Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, βουλευτές, εκπρόσωποι της 
Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, 
καθώς και εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών. 
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Παράλληλα, στις 30 Οκτωβρίου 2015 έλαβε χώρα η Ε΄ Σύνοδος της Κοινωνίας των 
Πολιτών με θέμα τις σχέσεις του κράτους, στην ευρύτερή του έννοια, με τον 
εθελοντικό τομέα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης. Η σύνοδος αυτή, που επαναλαμβάνεται για πέμπτη συνεχή 
χρονιά, έδωσε την ευκαιρία διεξαγωγής διαλόγου μεταξύ οργανωμένων συνόλων της 
κοινωνίας των πολιτών και των φορέων του κράτους στην ευρύτερη έννοια του όρου 
και αποφασίστηκαν τρόποι καλύτερης συνεργασίας εθελοντικών φορέων και 
κρατικών φορέων. 
 
Η ειδική αυτή σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, που αποτελεί συνέχεια της 
περσινής συνόδου, συνεκλήθη από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού, για να δώσει φωνή στις εθελοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
Στην ειδική αυτή σύνοδο πενήντα έξι εκπρόσωποι εθελοντικών μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, με την ιδιότητα του βουλευτή της Συνόδου της Κοινωνίας των 
Πολιτών, είχαν την ευκαιρία να προβάλουν μέσα από μεθοδικό τρόπο και ειδικότερα 
μέσα από θεματικούς άξονες τα προβλήματα και τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν 
όσον αφορά τη συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων με τις κρατικές υπηρεσίες 
λόγω και της οικονομικής κρίσης. Στόχος της συνόδου ήταν να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω αναγνώριση και ενδυνάμωση του ευρύτατου και πολυδιάστατου ρόλου 
που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στις διάφορες πολιτικές και η ουσιαστική συμβολή 
του για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της ενεργού γήρανσης, της 
ενεργού συμμετοχής του πολίτη, της αντιμετώπισης κρίσεων, της προαγωγής του 
πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. και να μεριμνήσει για την 
πρακτική υλοποίηση των πιο πάνω μέσα από μια καλύτερη και στενότερη 
συνεργασία με τους φορείς που παράγουν έργο και υλοποιούν τις σχετικές 
αποφάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια αυτά σκιαγραφήθηκαν οι 
τομείς και οι διαδικασίες πρακτικής συνεργασίας στον υπό εξέταση τομέα. 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης μνημονίων συνεργασίας της Βουλής με ακαδημαϊκά 
ιδρύματα του τόπου, συνεχίστηκε η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη 
βάση μνημονίου που υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2014. Στα πλαίσια αυτά 
πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε συνάντηση με 
φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου με επικεφαλής την καθηγήτριά τους κ. Καλλιόπη 
Αγαπίου-Ιωσηφίδου, επίκουρη καθηγήτρια και κάτοχο της έδρας “Jean Monnet” 
(2001), στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής. Η 
εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη και συνάντηση επικεντρώθηκε σε συζήτηση γύρω 
από το ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων στο πολιτικό σύστημα της 
Κύπρου. Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής οι φοιτήτριες και φοιτητές είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο της Βουλής, τη γενική διευθύντρια 
και λειτουργούς της Βουλής για θέματα που αφορούν τη Βουλή και ειδικότερα 
το υπό εξέταση ζήτημα. 

 Η υπηρεσία παρείχε καθοδήγηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που 
παρακολούθησαν τις εργασίες της Βουλής για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης 
και εξοικείωσης με τα κοινοβουλευτικά θέσμια.  

 
Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο η Βουλή συνεργάστηκε με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και άλλα πανεπιστήμια. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 
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1. Επίσκεψη ομάδας φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου για 
ενημέρωση για θέματα Βουλής και για την παρακολούθηση των εργασιών της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. 

2. Συνεργασία ειδικών εμπειρογνωμόνων από το Πανεπιστήμιο Frederick και το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της Ad Hoc 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις Κυπριακές Αερογραμμές, για να 
συνδράμουν το έργο της επιτροπής. 

 
Επίσης, από τις 26 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου 2016 η υπηρεσία συμμετείχε με 
εκπρόσωπό της (συμμετείχαν επίσης λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας και δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου) στις εργασίες της επιτροπής 
GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης στα πλαίσια του Τέταρτου Γύρου 
Αξιολόγησης, που αφορούσε θέματα διαφθοράς σε σχέση με βουλευτές, δικαστές 
και κατηγόρους. Η σύνοδος αυτή έλαβε χώρα στο Στρασβούργο. 
 

Λειτουργικά θέματα 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
υπήρξε γενικά ομαλή, με αποτέλεσμα την παραγωγή αξιόλογου νομοθετικού και 
γενικότερα κοινοβουλευτικού έργου. Παρά ταύτα, ορισμένα λειτουργικά προβλήματα 
διαπιστώνονται κατά καιρούς και καταγράφονται με στόχο την επίλυσή τους. 
Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί προσπάθεια να 
βελτιωθεί η λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών και του σώματος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις στον τομέα αυτό. Συναφώς, 
σε αλλεπάλληλες συσκέψεις του Προέδρου και των αρχηγών ή εκπροσώπων των 
πολιτικών κομματικών ομάδων, καθώς και των προέδρων των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών εντοπίστηκαν ορισμένα κενά και αδυναμίες στη λειτουργία τους. Στόχος 
ήταν να διαπιστωθούν τα οποιαδήποτε κενά και αδυναμίες και, αν κρινόταν σκόπιμο, 
να τροποποιούνταν ανάλογα ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων για 
καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Για το σκοπό αυτό η νέα Βουλή, που 
προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016, αποφάσισε τη σύσταση 
Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό 
του Κανονισμού της Βουλής. Η ad hoc αυτή επιτροπή θα μελετήσει παράλληλα 
εισηγήσεις των κομμάτων για βελτίωση του Κανονισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, αλλά και την αυστηρότερη τήρησή του. 
 
Η συνεργασία μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ομαλή και χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα. Πέρα από τα προαναφερθέντα ζητήματα της μη έγκαιρης κατάθεσης 
των εναρμονιστικών νομοσχεδίων και των προϋπολογισμών των νομικών 
προσώπων δημόσιου δικαίου, οι υπουργοί και εκπρόσωποί τους ανταποκρίθηκαν 
θετικά στις προσκλήσεις των επιτροπών να παραστούν στις συνεδριάσεις τους ή να 
αποστείλουν στοιχεία και πληροφορίες. Οποιεσδήποτε επιμέρους δυσκολίες 
αντιμετωπίστηκαν με καλή θέληση από όλες τις πλευρές. 
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Γενικά 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε και κατά την υπό αναφορά περίοδο να 
προωθεί τα συμφέροντα της Κύπρου σε διμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες του Προέδρου και των 
μελών του σώματος κινήθηκαν σε ένα πολυσύνθετο περιβάλλον εξελίξεων και 
προκλήσεων, σε συνθήκες συνεχούς διεθνούς αστάθειας και αβεβαιότητας, ιδιαίτερα 
στην ευρύτερη γειτονιά της Κύπρου. Μέσα από τις δυσκολίες αυτές όμως 
αναδείχθηκαν και ευκαιρίες προβολής των δυνατοτήτων της χώρας μας ως κομβικού 
σημείου σταθερότητας και ως αξιόπιστης γέφυρας πολιτικού διαλόγου και 
οικονομικών συνεργασιών και συνεργειών τόσο λόγω της συγκρατημένης 
αισιοδοξίας που επικρατεί με τη συνέχιση των διακοινοτικών συνομιλιών για επίλυση 
του Κυπριακού όσο και λόγω της εξόδου της Κύπρου από το πρόγραμμα 
οικονομικής διάσωσης (Μνημόνιο Συναντίληψης) και των ευοίωνων προοπτικών που 
διανοίγονται στον τομέα της ενέργειας. 
 
Μετά από μια σύντομη περίοδο κάμψης στη δραστηριοποίηση της Βουλής, ως ήταν 
αναμενόμενο, λίγο πριν από και λίγο μετά τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 
2016, γεγονότα που προστέθηκαν στα άμεσα ενδιαφέροντα και στις ανησυχίες του 
σώματος, αλλά και αύξησαν την εγρήγορσή του με ανάλογους σχεδιασμούς και 
κινήσεις σε διάφορα επίπεδα ήταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για έξοδο 
της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ, η αμείωτη ένταση και έκταση των 
τρομοκρατικών κτυπημάτων του “Ισλαμικού Κράτους” κυρίως στην Ευρώπη και τη 
Μέση Ανατολή και η έκρυθμη και με απρόβλεπτες συνέπειες κατάσταση στην 
Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης Ερντογάν στις 15 
Ιουλίου 2016. Η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο, κυρίως ως αποτέλεσμα της 
αστάθειας, των συγκρούσεων και της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στην 
ευρύτερη περιοχή, συνέχισε να είναι από τα σημαντικότερα θέματα που, πέραν του 
Κυπριακού, απασχόλησαν τις αντιπροσωπίες της κυπριακής Βουλής κατά τις 
επισκέψεις τους σε άλλες χώρες και τις συμμετοχές τους σε περιφερειακές και 
διεθνείς διασκέψεις και άλλες συναντήσεις. 
 
Το κυπριακό κοινοβούλιο υποστήριξε σθεναρά τις θέσεις αρχής για δίκαιη κατανομή 
του βάρους των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών ανάμεσα στους 
Ευρωπαίους εταίρους και για αλληλεγγύη, ιδιαίτερα προς τις χώρες μέλη της ΕΕ που 
εκ των πραγμάτων υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση, ιδιαίτερα δε προς την Ελλάδα. 
Σε αυτά τα πλαίσια εξάλλου σημαντική υπήρξε η επισήμανση του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ότι οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, η 
προσφυγική κρίση και η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ δεν πρέπει να 
διασυνδέονται, θέση με την οποία συμφωνεί η κυπριακή πλευρά, όχι όμως και η 
Τουρκία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν κουράστηκε να επαναλαμβάνει ότι, 
πέραν των μέτρων προς αντιμετώπιση των συνεπειών της προσφυγικής κρίσης, 
κλειδί για ριζική και μακροπρόθεσμη λύση του προβλήματος αποτελεί η ουσιαστική 
αντιμετώπιση των βαθύτερων, γενεσιουργών αιτιών τόσο της ίδιας της κρίσης όσο 
και της τρομοκρατίας στις περιοχές και τις χώρες προέλευσης των προσφύγων και 
μεταναστών. 
 
Ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης των ρυθμών κατά την περίοδο πέριξ των 
εκλογών, οι διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής κατά τη διαρρεύσασα περίοδο 
σημείωσαν μικρή μείωση, με τις αποστολές στο εξωτερικό να φτάνουν τις 86 
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(Παράρτημα VI), περιλαμβανομένων εκείνων του Προέδρου του σώματος 
(Παράρτημα VII), που μειώθηκαν ελαφρώς σε αριθμό, αν και επισημαίνονται 
ανάμεσα σε αυτές η επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα, κατά την οποία για πρώτη 
φορά Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων προσφώνησε την ολομέλεια της 
Βουλής των Ελλήνων, και η επίσκεψή του στην Αίγυπτο, που ήταν η πρώτη επίσημη 
επίσκεψη Προέδρου κοινοβουλίου χώρας μέλους της ΕΕ ύστερα από τη μετά 
τέσσερα χρόνια επαναλειτουργία της Βουλής στη χώρα, ως αποτέλεσμα των 
σχετικών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων και εκλογών. Ανάλογη ελαφρά μείωση 
χαρακτήρισε επίσης τις επισκέψεις Προέδρων και μελών ξένων κοινοβουλίων, 
καθώς και ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών και άλλων οργανισμών στην 
Κύπρο (Παράρτημα VIII). Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν τρεις περιπτώσεις 
προσφωνήσεων της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, από τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση και τον Πρόεδρο του ΕΚ κ. Martin Schulz. 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έπαψε να αναλώνει το μέγιστο μέρος της ενέργειας 
και των ενεργειών της στην προβολή των θέσεών μας για την επίλυση του 
Κυπριακού, συνδράμοντας στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διπλωματίας το έργο 
της κυβέρνησης σε αυτό το ζωτικό για την Κύπρο τομέα. Σε αυτά τα πλαίσια, πέραν 
της διαφώτισης για το Κυπριακό και τις επιμέρους πτυχές του, αναζητώντας 
περαιτέρω συμμάχους και συμπαραστάτες στο δίκαιο αγώνα του κυπριακού λαού, η 
προσπάθεια της Βουλής υπογράμμιζε και καυτηρίαζε τον καίριο ρόλο της Τουρκίας 
στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διεθνή πτυχή του προβλήματος (ασφάλεια-
κατοχικά στρατεύματα-εγγυήσεις), μη ξεχνώντας το τραγικό ανθρωπιστικό ζήτημα 
των αγνοουμένων και των συγγενών τους. Με ψηφίσματα, διαβήματα, επιστολές και 
άλλες πρωτοβουλίες ο Πρόεδρος και τα μέλη του σώματος καταδίκασαν 
επανειλημμένα επίσης την πολιτιστική, ενίοτε και οικολογική, καταστροφή που 
συντελείται στα κατεχόμενα, όπως και άλλα έργα και ενέργειες της Τουρκίας και του 
υποτελούς της εδώ παράνομου μορφώματος, που αποτελούν εξίσου κατάφωρη 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σκοπούν στην περαιτέρω εδραίωση των 
τετελεσμένων της εισβολής του 1974 και στην ενσωμάτωση των κατεχομένων στην 
Τουρκία. Στηλιτεύθηκαν επίσης και αυτή την περίοδο οι επαναλαμβανόμενες 
προκλήσεις και απειλές της Τουρκίας σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαίωμα της 
Κύπρου στους ενεργειακούς πόρους που ανακαλύφθηκαν στην αποκλειστική 
οικονομική της ζώνη. Για τα πιο πάνω θέματα εκδόθηκαν ψηφίσματα, αποφάσεις, 
δηλώσεις και άλλα κείμενα, ως επί το πλείστον ευνοϊκά για την Κύπρο, από 
διάφορους οργανισμούς όπου καταγράφεται κυπριακή κοινοβουλευτική συμμετοχή ή 
συμβολή. 
 
Με την ενεργό συμμετοχή της επίσης στις κοινοβουλευτικές διοργανώσεις των 
εξάμηνων προεδριών του Συμβουλίου της ΕΕ, σε άλλες δραστηριότητες του ΕΚ και 
άλλων θεσμών της Ένωσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέβαλε στη 
διαμόρφωση και διατύπωση αποφάσεων και πολιτικών και επί θεμάτων ευρύτερου 
ενδιαφέροντος. Εκτός από τον Πρόεδρο του σώματος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων παρήγαγε σημαντικό έργο προς αυτή την 
κατεύθυνση, συνεπικουρούμενη από την επιπλέον βοήθεια των μόνιμων 
αντιπροσώπων της Βουλής στο ΕΚ. 
 
Στο ευρύτερο διεθνές επίπεδο η Βουλή κατέγραψε εξίσου ενεργό συμμετοχή και 
συνεισφορά σε ζητήματα πέραν του Κυπριακού και της προσφυγικής κρίσης. Το 
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φάσμα των θεμάτων που απασχόλησαν τις κυπριακές κοινοβουλευτικές αποστολές 
στο εξωτερικό υπήρξε και κατά την περίοδο 2015-2016 ευρύτατο: Το Κουρδικό και η 
καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Τουρκία, το Ουκρανικό, 
το Μεσανατολικό, η γενικότερη θεώρηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η 
ενδυνάμωση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η 
έναρξη λειτουργίας των διαδικασιών του και στην Κύπρο μετά την έξοδό της από το 
μνημόνιο το Μάρτιο του 2016, η ενέργεια, η ενεργειακή ασφάλεια και ασφάλεια 
εφοδιασμού, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κλιματική αλλαγή, η αναθεώρηση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας και η συνεργασία στη Μεσόγειο σε πολιτικό, 
οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο. Αξιοσημείωτη σε αυτό το πλαίσιο ήταν η 
πρωτοβουλία του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων να δημιουργηθεί και κοινοβουλευτική διάσταση της Τριμερούς 
Συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, αρχής γενομένης από μια συνάντηση των 
αρμόδιων επιτροπών εξωτερικών των τριών χωρών στην Κύπρο στις 3 Μαρτίου 
2016, με την προοπτική της εκ περιτροπής διοργάνωσης, αλλά και να επεκταθεί η 
πρωτοβουλία και στις Τριμερείς Συμφωνίες με την Αίγυπτο και ενδεχομένως με την 
Ιορδανία και το Λίβανο. 
 
Σημαντική διοργάνωση της Βουλής υπήρξε επίσης η συνεδρία της Υποεπιτροπής 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) για τον 
Πολιτισμό, τη Διαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά στη Λεμεσό τον 
Οκτώβριο του 2015, στην οποία συζητήθηκε η Σύμβαση FARO για το ρόλο και τη 
συμβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην αειφόρο ανάπτυξη και 
παρουσιάστηκαν το Πιλοτικό Τοπικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Κρασοχωριών Λεμεσού 
και η κατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο και τρόποι προστασίας 
της. Στα πλαίσια της ΚΣΣΕ εξάλλου έμφαση δόθηκε και στα θέματα της προστασίας 
των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση μεταξύ άλλων με συνδιοργάνωση 
εκδηλώσεων στην Κύπρο και στο Στρασβούργο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Δημοκρατίας και τη Συνέλευση. Σημειώνεται 
επίσης ότι προχωρεί ήδη η προετοιμασία της Βουλής για την κοινοβουλευτική 
διάσταση της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, που 
αρχίζει το Νοέμβριο του 2016. 
 
Άλλα θέματα που απασχόλησαν τις κυπριακές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες στο 
πολυμερές επίπεδο ήταν το ζήτημα της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή και οι 
απειλές κατά βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ενθάρρυνση της συμμετοχής 
των πολιτών και ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων στην πολιτική ζωή, η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι σχέσεις κοινοβουλίων 
με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, η 
προώθηση του διαλόγου, της συμφιλίωσης και της ειρήνης στην Ασία, η Μετά το 
2015 Αναπτυξιακή Ατζέντα, η καταπίεση και οι διωγμοί χριστιανών στη Μέση 
Ανατολή, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά κράτη της Ευρώπης κ.ά. 
 
Εξάλλου, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο και πάλι οι Κύπριοι βουλευτές 
κατέλαβαν σημαντικές θέσεις, όπως και υποχρεώσεις, σε κοινοβουλευτικούς 
οργανισμούς όπου συμμετέχουν (ίδε αναλυτικά πιο κάτω), τιμώντας την Κύπρο και 
την ίδια τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρά το συγκριτικά μικρό μέγεθος της χώρας 
μας, προωθώντας έτσι τις θέσεις μας σε θέματα που μας αφορούν, αλλά και σε 
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ευρύτερα ζητήματα. Η σύνθεση των κυπριακών αντιπροσωπιών στους εν λόγω 
οργανισμούς παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΧ. 
 
Πολύ παραγωγική συνεργασία συνέχισε να έχει η Βουλή με τους έξι Κυπρίους 
ευρωβουλευτές στο έργο και τις προσπάθειές της στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και 
ευρύτερα, καθώς και με άλλους Κυπρίους αξιωματούχους στους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς. Πολύτιμη επίσης εξακολούθησε να είναι η αμφίδρομη συνεργασία Βουλής 
και κυβέρνησης, ιδιαίτερα δε με το Υπουργείο Εξωτερικών. Αγαστή υπήρξε και η 
συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που διευκολύνουν και διευρύνουν την 
επαφή της Βουλής με τον Κύπριο πολίτη. 
 

Διμερείς σχέσεις 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο σημειώθηκε έντονη δραστηριότητα και 
ανταλλαγές με ξένα κοινοβούλια με τα οποία η Βουλή των Αντιπροσώπων 
δημιούργησε, διατήρησε ή ακόμα και επεξέτεινε τις σχέσεις της βάσει κοινών αξιών 
και αρχών, στοχεύοντας στην αμφίδρομη συνεργασία και το αμοιβαίο και ευρύτερο 
όφελος. Ως αναμενόταν, βασικά θέματα στις ανταλλαγές αυτές ανεδείχθησαν το 
Κυπριακό, η τρομοκρατία, οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και της Μεσογείου, η προσφυγική κρίση και ζητήματα οικονομίας, 
ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας. Απώτερος σκοπός ήταν η εδραίωση της 
ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή και πιο πέρα. 
 
Λόγω των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2016 στην Κύπρο, αλλά και γύρω 
στην ίδια χρονική περίοδο σε αρκετές άλλες χώρες που ενδιέφεραν τη Βουλή, οι 
ανταλλαγές υπήρξαν ελαφρώς μειωμένες στον αριθμό αλλά με αξιοσημείωτα 
αποτελέσματα. Καταγράφονται σε αυτό το πλαίσιο επισκέψεις από και/ή προς την 
Ελλάδα (πολλαπλές και σε διάφορα επίπεδα ως αποτέλεσμα των αδελφικών 
σχέσεων με τη χώρα, το λαό και την ηγεσία της), τη Γαλλία, το Ισραήλ, τη Σλοβενία, 
την Ισλανδία, την Αίγυπτο, την Αυστραλία, την Ουγγαρία, τη Σουηδία, τη Βρετανία, 
την Εσθονία και την Ιταλία.  
 
Πέραν των επισκέψεων σε διμερές επίπεδο, αξιοποιήθηκαν επίσης ευκαιρίες στα 
πλαίσια πολυμερών διοργανώσεων για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με αξιωματούχους 
εθνικών κοινοβουλίων. Αξιοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις ξένων κυβερνητικών ή 
άλλων αξιωματούχων στην Κύπρο για διευθέτηση συναντήσεων με τον Πρόεδρο της 
Βουλής, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή 
άλλες επιτροπές, αναλόγως αρμοδιότητας, ή ακόμα και με μεμονωμένα μέλη του 
σώματος. Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον συναντήσεις με αρχηγούς διπλωματικών 
αποστολών διαπιστευμένων στην Κύπρο, ενισχύοντας έτσι τη δικτύωση της Κύπρου 
στο παγκόσμιο γίγνεσθαι με ένα πολυεπίπεδο και αμοιβαία επωφελές φάσμα 
διασυνδέσεων. 
 
Συνέχισαν τη λειτουργία τους επίσης οι σαράντα πέντε (45) ομάδες φιλίας που έχει 
κατά καιρούς εγκαθιδρύσει η Βουλή των Αντιπροσώπων με ισάριθμα εθνικά 
κοινοβούλια στη βάση πάντοτε της αρχής της αμοιβαιότητας. 
 
Σε υπηρεσιακό επίπεδο συνεχίστηκαν επίσης οι επαφές μεταξύ εθνικών 
κοινοβουλίων, όπως άλλωστε και σε πολυμερές πεδίο. 
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Η σύνδεση με την απανταχού διασπορά ήταν, όπως πάντοτε, ιδιαίτερα έντονη και 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, υπογραμμίζοντας έτσι τη μεγάλη εκτίμηση της 
Βουλής για την πολύτιμη συμβολή των ομογενών στον αγώνα της Κύπρου στις 
χώρες όπου ζουν και εργάζονται. Η Βουλή με τη σειρά της καταβάλλει πάντοτε 
προσπάθειες προς επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι όπου γης 
Κύπριοι απόδημοι. 
 

Διεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισμοί 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) 

Το Κυπριακό και οι επιμέρους πτυχές του συνέχισαν και κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο να απασχολούν τις επαφές και ανταλλαγές μεταξύ της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και του ΕΚ. 
 
Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο ΕΚ, Ιανουάριος 2016 

Με σκοπό να ενημερώσει αξιωματούχους των Πολιτικών Ομάδων του ΕΚ για την 
πορεία των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων πραγματοποίησε επίσκεψη στις Βρυξέλλες από τις 25 μέχρι τις 28 
Ιανουαρίου 2016. Κατά την εν λόγω επίσκεψη ο Πρόεδρος του σώματος 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΕΚ, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον 
Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την 
Ιθαγένεια και τον Κύπριο Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια 
και τη Διαχείριση Κρίσεων. Είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της 
Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον πρόεδρο της Ομάδας της 
Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και την πρόεδρο της 
Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών. 
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής υπενθύμισε στους συνομιλητές του ότι το Κυπριακό είναι 
πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Σημείωσε τη σημασία της ύπαρξης ενιαίας 
κυριαρχίας και διεθνούς προσωπικότητας σε ένα μελλοντικό ομόσπονδο κράτος και 
τη σημασία κατοχύρωσης του δικαιώματος στην ελεύθερη διακίνηση και 
εγκατάσταση και στην περιουσία για όλους τους πολίτες, όπως συμβαίνει σε όλες τις 
χώρες μέλη της ΕΕ. Επισήμανε ότι, παρά τις επιτευχθείσες συγκλίσεις σε διάφορες 
πτυχές, υπάρχουν δυσκολίες σε θέματα όπως το περιουσιακό, οι εγγυήσεις, η 
ασφάλεια και η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, 
υπογραμμίζοντας το θεμελιώδη ρόλο της Τουρκίας ειδικά στο θέμα της διεθνούς 
πτυχής του Κυπριακού. 
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επαναδιορίσει ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό, έτσι 
ώστε να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων δεν αντίκεινται στο κοινοτικό κεκτημένο, και επανέλαβε ότι η 
Κύπρος δεν αποδέχεται μόνιμες παρεκκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο. 
Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ της ενταξιακής πορείας της 
Τουρκίας, εφόσον η Τουρκία εφαρμόσει το πρόσθετο Πρωτόκολλο της Άγκυρας, 
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και συνεργαστεί για την επίλυση του 
Κυπριακού. Ο Πρόεδρος της Βουλής καταδίκασε τέλος τη μονομερή δήλωση της 
Τουρκίας με την οποία εκφράζεται η απροθυμία της να εφαρμόσει τη Συμφωνία 
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Επανεισδοχής σε σχέση με την Κύπρο και ανέφερε ότι αναμένονται συγκεκριμένα 
μέτρα για τη διασφάλιση της αποκατάστασης της νομιμότητας. 
 
Όσον αφορά τις δηλώσεις των συνομιλητών του Προέδρου της Βουλής, 
σημειώνονται ανάμεσα σε άλλα οι δηλώσεις του Προέδρου του ΕΚ, ο οποίος 
εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των εν εξελίξει συνομιλιών, αναγνωρίζοντας 
ωστόσο την απουσία συμφωνίας επί όλων των πτυχών. Επίσης, διαβεβαίωσε για 
την ετοιμότητα του ΕΚ να συμβάλει, εφόσον το ζητήσει η Κύπρος. Ο Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφώνησε ότι πρέπει οι αρχές και αξίες της ΕΕ να γίνουν 
σεβαστές σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος υπογράμμισε ότι αναμένεται η συμβολή της Τουρκίας στις 
διαδικασίες εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού και υπενθύμισε ότι στην ΕΕ υπάρχουν 
ξεκάθαροι κανόνες για την ελευθερία διακίνησης και την ελευθερία απόκτησης 
περιουσίας. Ο πρόεδρος της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και 
Δημοκρατών εξέφρασε την υποστήριξή του προς μια σωστή, δίκαιη και δημοκρατική 
λύση του Κυπριακού και δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει όλη την επιρροή της 
Πολιτικής του Ομάδας προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και 
την Ιθαγένεια ανέλυσε διεξοδικά τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για 
διαχείριση των μεγάλων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Σε ό,τι αφορά το 
Κυπριακό, ανέφερε ότι η Κύπρος επιζητεί μία σταθερή και βιώσιμη λύση, η οποία να 
επανενώνει το νησί, έτσι ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει το σημαντικό 
στρατηγικό του ρόλο στην περιοχή.  
 
Επίσκεψη του Προέδρου του ΕΚ στην Κύπρο, Μάρτιος 2016 

Ο Πρόεδρος του ΕΚ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο από τις 28 
μέχρι τις 30 Μαρτίου 2016 μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. Στα πλαίσια της επίσκεψης, ο Πρόεδρος του ΕΚ είχε χωριστές 
συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και προσφώνησε ειδική συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής. Είχε 
επίσης συνάντηση με αρχηγούς και εκπροσώπους ελληνοκυπριακών και 
τουρκοκυπριακών κομμάτων στο Λήδρα Πάλας υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της 
Σλοβακίας στη Λευκωσία. Τέλος, επισκέφθηκε το ανθρωπολογικό εργαστήριο της 
Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.  
 
Αναφορικά με το Κυπριακό, ο Πρόεδρος του ΕΚ κατά την προσφώνησή του στην 
ειδική συνεδρία του σώματος σημείωσε ότι χρειάζονται υποχωρήσεις από όλες τις 
πλευρές για την επίτευξη συμβιβασμών, υποστηρίζοντας ότι η συνολική εικόνα έχει 
σημασία και όχι οι λεπτομέρειες, καθώς η επανένωση θα ωφελήσει όλους τους 
Κυπρίους. Διαβεβαίωσε δε ότι σε περίπτωση επανένωσης της Κύπρου η ΕΕ θα 
υποστηρίξει την επανενωμένη χώρα. 
 
Ανάμεσα σε άλλα, ο Πρόεδρος του ΕΚ αναφέρθηκε στην επιτυχία της Κύπρου να 
εξέλθει από το πρόγραμμα διάσωσης, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες θυσίες του 
κυπριακού λαού, καθώς και στο κύμα εισροής προσφύγων στην ΕΕ, τονίζοντας την 
ανάγκη εξεύρεσης συλλογικών λύσεων.  
 
Σε άλλη περίπτωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο ο Πρόεδρος 
του ΕΚ ανέφερε ότι η επίτευξη σταθερότητας στο νησί αποτελεί τεράστια συνεισφορά 
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στην ασφάλεια στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και ολόκληρο τον 
κόσμο και υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, η προσφυγική 
κρίση και η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ δεν πρέπει να διασυνδέονται. 
 
Διαβήματα και επιστολές του Προέδρου της Βουλής 

Στις 28 Ιουνίου 2016 ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή με το ψήφισμα 
που υιοθέτησε το σώμα αναφορικά με τον περιορισμό των δικαιωμάτων της 
κουρδικής μειονότητας στην Τουρκία, αφορμώμενο από την πρόσφατη άρση της 
ασυλίας βουλευτών της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, συνεπεία της οποίας 
η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του φιλοκουρδικού κόμματος απώλεσαν την 
κοινοβουλευτική ασυλία τους. Με το εν λόγω ψήφισμα η Βουλή καλεί την ΕΕ και τα 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
να καταδικάσουν τη συνεχιζόμενη καταπίεση της ελευθερίας της έκφρασης και της 
ελευθερίας του τύπου στη χώρα και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή της με τις 
ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. 
 
Σημειώνεται συγχαρητήρια επιστολή του Προέδρου του ΕΚ προς το νέο Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2016, επ’ ευκαιρία της 
ανάδειξής του στην προεδρία του σώματος, στην οποία επισημαίνεται ότι η εκλογή 
του συμπίπτει με μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για επίλυση 
του Κυπριακού. Στην ίδια επιστολή εκφράζεται η υποστήριξη του ΕΚ για εξεύρεση 
λύσης στο Κυπριακό ευθυγραμμισμένης με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ. Σε 
απαντητική επιστολή του ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τις ευχαριστίες του για 
την υποστηρικτική στάση που τηρεί το ΕΚ και ο ίδιος ο Πρόεδρός του στις 
προσπάθειες εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού και τόνισε την ανάγκη συνεργασίας 
για την οικοδόμηση μιας Ένωσης που να θέτει τους πολίτες της στο επίκεντρο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
 
Στις 15 Απριλίου 2016 ο Πρόεδρος της Βουλής προέβη σε διάβημα στον Πρόεδρο 
του ΕΚ αναφορικά με το ζήτημα της οικολογικής καταστροφής της χλωρίδας, της 
πανίδας και της βιοποικιλότητας στα Λιβερά λόγω έργων του κατοχικού καθεστώτος 
για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρισμού, ζητώντας από τον Πρόεδρο του ΕΚ όπως 
ασκήσει την επιρροή του στην Τουρκία για τερματισμό της οικολογικής καταστροφής. 
 
Στις 17 Οκτωβρίου 2015 ο Πρόεδρος της Βουλής προέβη σε διάβημα, συνοδευόμενο 
από ψήφισμα της Βουλής, στον Πρόεδρο του ΕΚ, σε προέδρους διεθνών και 
περιφερειακών κοινοβουλευτικών οργανισμών και στους ομολόγους του των κρατών 
μελών της ΕΕ ενημερώνοντάς τους ότι η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού 
νερού που συνδέει την Τουρκία με τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου αποτελεί 
κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και 
των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 
Βουλής, αποσκοπεί στην περαιτέρω εδραίωση των τετελεσμένων της τουρκικής 
εισβολής του 1974 και στην ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία. Το 
ψήφισμα καλεί τους παραλήπτες να καταδικάσουν τις ενέργειες της Τουρκίας και να 
ασκήσουν την επιρροή τους, ώστε η Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και να απέχει από πράξεις που καταπατούν τη διεθνή 
νομιμότητα και υπονομεύουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίτευξη δίκαιης και 
βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. 
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Διατάξεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016 σχετικά με την Κύπρο 

Το ΕΚ ενέκρινε στις 25 Νοεμβρίου 2015 τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016. Στα 
πλαίσια αυτά εγκρίθηκε χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, όπου περιλαμβάνεται 
χρηματοδοτική στήριξη της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων και της Τεχνικής 
Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Το κονδύλι που δεσμεύτηκε για το 2016 
ανέρχεται στα €33.212.000.  
 
Ψήφισμα για την Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Τουρκία για το 2015 

Τον Απρίλιο του 2016 το ΕΚ υιοθέτησε με 375 ψήφους υπέρ, 133 ψήφους κατά και 
87 αποχές ψήφισμα σχετικά με την Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
του 2015 για την Τουρκία. Πέντε εκ των έξι Κυπρίων ευρωβουλευτών τήρησαν 
αποχή κατά την ψηφοφορία, ενώ μια ευρωβουλευτής το καταψήφισε. 
 
Όσον αφορά την Κύπρο, το ψήφισμα εξαίρει τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε 
στις συνομιλίες για επανένωση της Κύπρου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σημαντική 
κρίνεται η αναφορά στη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια δικοινοτική 
διζωνική ομοσπονδία με ενιαία κυριαρχία, ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα και 
ενιαία ιθαγένεια με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ίσες ευκαιρίες για 
όλους τους πολίτες της, σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι η μη 
διευθέτηση του Κυπριακού επηρεάζει την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και 
καλεί κατά συνέπεια όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες με 
στόχο την επίλυση του Κυπριακού. Καλείται επίσης η Τουρκία να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης έναντι όλων των κρατών μελών, 
καταδικάζεται η πολιτική του παράνομου εποικισμού και καλείται η χώρα όπως μη 
προχωρήσει σε περαιτέρω εγκατάσταση Τούρκων πολιτών στα κατεχόμενα εδάφη 
της Κύπρου. 
 
Επίσης, το ψήφισμα καλεί την Τουρκία να απόσχει από κάθε ενέργεια στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία ενδέχεται να 
οδηγήσει σε τριβές και αναγνωρίζει εκ νέου το δικαίωμα των κρατών μελών να 
συνάπτουν διμερείς και άλλες συμφωνίες στο πλαίσιο των κυριαρχικών τους 
δικαιωμάτων για εκμετάλλευση των εθνικών τους πόρων εντός των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών τους. 
 
Επίσης, το ψήφισμα του ΕΚ ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει πλήρως τη διευθέτηση 
του Κυπριακού τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά και καλεί την Τουρκία να στηρίξει 
ενεργά τη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά και να αρχίσει να αποσύρει τα 
στρατεύματά της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου στη διοίκηση του ΟΗΕ. Ως αρνητική αναφορά σημειώνεται η έκφραση 
ικανοποίησης για το γεγονός ότι παρέχεται πρόσβαση στη Διερευνητική Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε όλες τις σχετικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών 
περιοχών. Ωστόσο, παροτρύνεται η Τουρκία να επιτρέψει την πρόσβαση στα 
στρατιωτικά αρχεία της. 
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Tο ψήφισμα χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
να καταστεί η τουρκική επίσημη γλώσσα της ΕΕ και επισημαίνει την ανάγκη να 
υπάρξει καλή προετοιμασία για την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στο μελλοντικό 
τουρκοκυπριακό συνιστών κρατίδιο, μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη 
διευθέτηση του Κυπριακού. Καλεί δε την Τουρκία να σταματήσει τα σχέδιά της για 
κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Άκκιουγιου και να προσχωρήσει στη Σύμβαση 
του Έσπο, βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να 
αλληλοενημερώνονται και να διαβουλεύονται για μεγάλα υπό μελέτη έργα τα οποία 
αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε 
διασυνοριακή κλίμακα. Τέλος, σημειώνεται προτροπή στο ψήφισμα για άνοιγμα των 
διαπραγματευτικών κεφαλαίων 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) 
και 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια), τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτά που 
η Κύπρος έχει μονομερώς παγώσει. 
 
Προσυπογραφή διακηρύξεων 

Το Μάρτιο 2015, στα πλαίσια της συνάντησης του Προέδρου της Βουλής με την 
Πρόεδρο της ιταλικής Βουλής, συνυπογράφηκε διακήρυξη με τίτλο “Περισσότερη 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε”, που αποτελεί 
πρωτοβουλία των Προέδρων των κοινοβουλίων της Ιταλίας, της Γαλλίας, της 
Γερμανίας και του Λουξεμβούργου και η οποία συνυπεγράφη και από άλλους 
Προέδρους εθνικών κοινοβουλίων κρατών μελών της ΕΕ.  
 
Η διακήρυξη εκφράζει τη βούληση για μια νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 
εσωτερικό της Ένωσης και ειδικότερα τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, την 
κλιματική αλλαγή, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τη φτώχια και την κοινωνική 
ανισότητα. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης και η ένταξη της εν λόγω διάστασης στο σύστημα 
διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αποτελούν κεντρικό 
στοιχείο της διακήρυξης.  
 
Τέλος, ο Πρόεδρος της Βουλής προώθησε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Διακήρυξη για το Διαδίκτυο, η οποία ετοιμάστηκε από τις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές της ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων και της 
Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και αφορά το πλαίσιο αρχών που πρέπει να διέπουν τη 
χρήση του διαδικτύου με έμφαση στη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών του ατόμου.  
 
Δραστηριότητες στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της 
συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και εθνικών κοινοβουλίων 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ ανέλαβαν το Λουξεμβούργο (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015), η Ολλανδία (Ιανουάριος-
Ιούνιος 2016) και η Σλοβακία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016). Στα πλαίσια αυτά 
πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες κοινές συναντήσεις των επιτροπών του ΕΚ και 
των προέδρων ή/και μελών των αντίστοιχων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων.  
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών συμμετείχε στην Κοινή 
Κοινοβουλευτική Συνάντηση Επιτροπών του ΕΚ και των Εθνικών Κοινοβουλίων της 
ΕΕ με τίτλο “Ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση”, που διοργάνωσε η 
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Επιτροπή του ΕΚ για τις Πολιτικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές 
Υποθέσεις στις 23 Σεπτεμβρίου 2015. Θέματα συζήτησης αποτέλεσαν ο ρόλος των 
οργανισμών της ΕΕ στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων 
σε ό,τι αφορά τα σημεία πρώτης υποδοχής μεταναστών (hot spots), καθώς και η 
αντιμετώπιση του θέματος της μετανάστευσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων εκπροσώπησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των χωρών 
μελών της EΕ και του ΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στο 
Λουξεμβούργο στις 18-19 Οκτωβρίου 2016. Τους συνέδρους απασχόλησαν το θέμα 
της ενσωμάτωσης της κοινωνικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, οι κοινές 
ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και η μεγιστοποίηση της κοινωνικής διάστασης της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών συμμετείχε στην Κοινή 
Κοινοβουλευτική Συνάντηση Επιτροπών του ΕΚ και των Εθνικών Κοινοβουλίων της 
ΕΕ με θέματα τη Μετανάστευση μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, τους πολέμους “δι’ 
αντιπροσώπων” στην περιοχή γειτονίας της ΕΕ και την Ειρηνευτική Διαδικασία στη 
Μέση Ανατολή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συνεδρίας της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ στις Βρυξέλλες στις 10 Νοεμβρίου 2015. 
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συμμετείχε σε διακοινοβουλευτική 
συνάντηση στις Βρυξέλλες με θέμα “Γυναίκες Πρόσφυγες και Αιτητές Ασύλου στην 
ΕE”. Η συνάντηση, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του ΕΚ, πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2016 
με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας.  
 
Αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, τον 
αναπληρωτή πρόεδρο της επιτροπής Νομικών και μέλος της επιτροπής 
Εσωτερικών, συμμετείχε στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Αρμόδιων 
για Θέματα Εμπορίας Προσώπων στη Χάγη στις 13 και 14 Μαρτίου 2016. 
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την επίδραση του διαδικτύου στην εμπορία 
προσώπων, καθώς και τη μεταναστευτική κρίση. 
 
Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού συμμετείχε σε Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ενέργειας των 
κρατών μελών της ΕΕ με θέμα “Ενέργεια, Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία”. Η 
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Χάγη στις 3 και 4 Απριλίου 2016. Τους 
συνέδρους απασχόλησαν θέματα που άπτονται των ενεργειακών υποδομών και της 
ασφάλειας εφοδιασμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής 
οικονομίας. 
 
Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 
Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC) 

Η Βουλή συμμετείχε με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην 54η Διάσκεψη της COSAC, η οποία 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home.html
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πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο από τις 29 Νοεμβρίου 2015 έως την 1η 
Δεκεμβρίου 2015 στα πλαίσια της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
EE. 
 
Κατά τη Διάσκεψη συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη 
Μετανάστευση, η Πολιτική Διεύρυνσης της ΕΕ, η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία 
Αγορά της Ευρώπης, η βελτίωση της διαδικασίας της “κίτρινης κάρτας” και η 
εισαγωγή της “πράσινης κάρτας” ή άλλως του ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου. Η 
Διάσκεψη υιοθέτησε Συμπεράσματα, την τακτική εξαμηνιαία Συνεισφορά της προς τα 
θεσμικά όργανα της ΕE και ενέκρινε την 24η εξαμηνιαία Έκθεση της Διάσκεψης.  
 
Αναφορικά με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση, 
υπογραμμίζεται ανάμεσα σε άλλα στο κείμενο της Συνεισφοράς της COSAC η 
κατεπείγουσα ανάγκη εξεύρεσης λύσης στην τραγική ανθρωπιστική πτυχή της 
μεταναστευτικής κρίσης και στην ανάγκη παροχής βοήθειας προς τις χώρες 
εταίρους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης. 
Εκφράζεται επίσης η υποστήριξη προς τα κράτη μέλη για εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Ατζέντας για τη Μετανάστευση, η οποία προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για 
ανταπόκριση της ΕΕ στην προσφυγική κρίση και αντιμετώπιση μελλοντικών 
προκλήσεων. Επίσης, η COSAC υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο της ΕΕ τα κράτη μέλη 
πρέπει να διατηρήσουν κοινή προσέγγιση ως προς την εγγύηση υψηλών προτύπων 
προστασίας των μεταναστών μέσω της εγκαθίδρυσης Κοινού Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ασύλου. Γίνεται εξάλλου αναφορά στην ανάγκη αλληλεγγύης προς τα 
κράτη μέλη που δέχονται μεγάλα κύματα μεταναστών και καλωσορίζει την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης προσφύγων.  
 
Σχετικά με το θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ, η COSAC σημειώνει μεταξύ άλλων τις 
πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 
αποκλείουν περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης κατά την τρέχουσα θητεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υποστηρίζει τις προσπάθειες της τελευταίας για 
συνέχιση των τρεχουσών ενταξιακών διαπραγματεύσεων και υποβοήθηση των εν 
δυνάμει υποψήφιων χωρών ως προς την εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων. 
Χαιρετίζει επίσης το πακέτο διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015.  
  
Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
συμμετείχε στη Συνάντηση των Προέδρων της COSAC στη Χάγη στις 7 και 8 
Φεβρουαρίου 2016, καθώς και στην ίδια διοργάνωση στην Μπρατισλάβα στις 10 και 
11 Ιουλίου 2016.  
 
Κατά τη Συνάντηση στη Χάγη συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ολλανδικής 
Προεδρίας, το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 και το 
θέμα της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο των ευρωπαϊκών 
εγγράφων. Κατά τη Συνάντηση στην Μπρατισλάβα συζητήθηκαν οι προτεραιότητες 
της Σλοβακικής Προεδρίας και τα θέματα της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ και της 
πολιτικής συνοχής. Έγινε επίσης ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για 
θέματα ΕΕ της Βουλής των Λόρδων, καθώς και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ελέγχου Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Βουλής των Κοινοτήτων για το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος για έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες του βρετανικού κοινοβουλίου μετά το 
δημοψήφισμα.  
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Σχετικά με την εισαγωγή διαδικασίας “πράσινης κάρτας” και τη βελτίωση της 
διαδικασίας της “κίτρινης κάρτας”, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση της αρμόδιας 
Ομάδας Εργασίας της COSAC στις 30 Οκτωβρίου 2015 στο Λουξεμβούργο. Η 
Βουλή εκπροσωπήθηκε στη Συνάντηση με μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στο πλαίσιο της Συνάντησης 
συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας της “κίτρινης κάρτας”, η οποία 
αποτελεί μηχανισμό που επιτρέπει τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ στη βάση των προνοιών της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, καθώς και το θέμα της ενδυνάμωσης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των 
εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τη διαδικασία 
της “πράσινης κάρτας”. Η διαδικασία αυτή αφορά τη δυνατότητα ανάληψης 
πρωτοβουλίας και διατύπωσης πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 
μέρους εθνικών κοινοβουλίων για τη θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, καθότι η εν λόγω διαδικασία δεν προβλέπεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας.  
 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) 

Αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην 7η 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ που φιλοξένησε στις 5-6 
Σεπτεμβρίου 2015 το κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου στα πλαίσια της 
Λουξεμβουργιανής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Κατά τη Διάσκεψη 
πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της ΚΕΠΠΑ-
ΚΠΑΑ και συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 
και των Κλιματικών Αλλαγών. Διεξήχθησαν επίσης τρία παράλληλα θεματικά 
εργαστήρια αναφορικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τις μη 
στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
αναφορικά με την ΚΠΑΑ. 
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας συμμετείχε στην 8η 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, που διοργάνωσε στις 6-8 
Απριλίου 2016 το ολλανδικό κοινοβούλιο στα πλαίσια της Ολλανδικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Τη Διάσκεψη προσφώνησαν η Πρόεδρος της Γερουσίας των 
Κάτω Χωρών και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που 
σχετίζονται με την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών και την 
Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν τρία παράλληλα 
εργαστήρια με θέμα την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια, 
την εξωτερική πτυχή της μετανάστευσης και τις εξαγωγές όπλων. Στο περιθώριο της 
Διάσκεψης ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας συμμετείχε επίσης 
σε συνάντηση των επικεφαλής των αντιπροσωπιών των χωρών του Νότου, στην 
οποία συζητήθηκαν θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος και σχετικού συντονισμού 
θέσεων.  
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας εκπροσώπησε τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στην 1η Κοινοβουλευτική Συνάντηση “Group Med”, που φιλοξένησε 
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η Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα στις 16 και 17 Μαΐου 2016 και στην οποία 
συμμετείχαν πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Άμυνας των κοινοβουλίων μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ. Στη συνάντηση 
συζητήθηκαν επιμέρους ζητήματα πρακτικής οργάνωσης του εν λόγω σχηματισμού 
συνεργασίας, το θέμα των προκλήσεων για την ασφάλεια στην περιοχή του Σαχέλ, 
καθώς και ο ρόλος της ΚΕΠΠΑ σε σχέση με το εν λόγω πρόβλημα. Αντηλλάγησαν 
επίσης απόψεις για την προσφυγική κρίση με τον Υπουργό Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και τον Εκπρόσωπο του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής 
Κρίσης της Ελλάδας. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε κέντρα 
φιλοξενίας προσφύγων που λειτουργούν στην Αθήνα. 
 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό 
και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ 

Αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελούμενη από την 
αναπληρώτρια πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μέλος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, συμμετείχε στη 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση στην ΕΕ. Η Διάσκεψη διεξήχθη στο Λουξεμβούργο στις 9 και 10 
Νοεμβρίου 2015. Τη Διάσκεψη απασχόλησαν θέματα που αφορούσαν την κοινωνική 
διάσταση και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, το 
δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό και την ανάπτυξη σε συνάρτηση με την Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση. 
 
Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μέλος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού συμμετείχαν στην 
Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα και τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ στις 
Βρυξέλλες στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2016. Οι Διασκέψεις συνδιοργανώθηκαν από 
το ΕΚ και την Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Τους συμμετέχοντες 
απασχόλησαν θέματα που άπτονταν μεταξύ άλλων του ανανεωμένου Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και του ρόλου του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων, των προτεραιοτήτων 
πολιτικής του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016, των εμπειριών των 
κοινοβουλίων στον ενισχυμένο οικονομικό συντονισμό και τη διακυβέρνηση, καθώς 
και των επιπτώσεων από το δημοσιονομικό συντονισμό. 
  
Τις Διασκέψεις προσφώνησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΚ, η Πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων της Ολλανδίας, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  
 
Επισκέψεις αξιωματούχων από θεσμικά όργανα της ΕΕ 

24 Σεπτεμβρίου 2015: Αντιπροσωπία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας του ΕΚ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Βουλής και είχε κοινή συνάντηση 
με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.  
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16 Νοεμβρίου 2015: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον κ. Λάζαρο Λαζάρου, 
μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος του επέδωσε την Ετήσια 
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014. Ο κ. Λαζάρου 
παρουσίασε επίσης την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον 
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ελέγχου, Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.  
 
11 Ιανουαρίου 2016: Κοινή συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την 
Ενεργειακή Ένωση κ. Maroš Šefčovič. 
 
12 Φεβρουαρίου 2016: Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων κ. Vytenis Andriukaitis έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της 
Βουλής και είχε κοινή συνάντηση με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Υγείας και 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.  
 
4 Μαρτίου 2016: Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για το Ευρώ 
και τον Κοινωνικό Διάλογο κ. Valdis Dombrovskis έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της 
Βουλής και είχε κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, την Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και την Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣΕΜ) 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Βουλή συμμετείχε με ένα βουλευτή στη 12η 
Σύνοδο της Ολομέλειας της ΚΣΕΜ, που διεξήχθη στην Ταγγέρη του Μαρόκου στις 
28 και 29 Μαΐου 2016. Στο πλαίσιο της Συνόδου συνεδρίασαν οι πέντε επιτροπές της 
Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Εκπαίδευσης, Επιτροπή Προαγωγής της Ποιότητας Ζωής, των 
Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του Πολιτισμού, Επιτροπή για τα Δικαιώματα των 
Γυναικών στις Χώρες της Μεσογείου, Επιτροπή για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και 
το Νερό). Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου και της 
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των κρατών μελών της Συνέλευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν την περιοχή 
της Μεσογείου.  
 
Ο ίδιος βουλευτής εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής στην Τρίτη Σύνοδο των 
Προέδρων των Κοινοβουλίων Μελών της ΚΣΕΜ, που πραγματοποιήθηκε 
παράλληλα στην Ταγγέρη στις 28 Μαΐου 2016. Οι σύνεδροι αντάλλαξαν απόψεις για 
την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΚΣΕΜ με στόχο τη 
δημιουργία συνθηκών ειρήνης και ασφαλείας για ένα καλύτερο μέλλον στη Μεσόγειο, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Σε σχετική 
τοποθέτησή του ο Κύπριος βουλευτής αναφέρθηκε στον καίριο ρόλο που μπορεί να 
αναλάβει προς αυτή την κατεύθυνση η Ένωση για τη Μεσόγειο ως ιδανικό φόρουμ 
ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου επί ίσοις όροις μεταξύ της ΕΕ και των 
μεσογειακών εταίρων της. Υπογραμμίστηκε δε ότι η Κύπρος, αναγνωρίζοντας τις 
προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που επιφέρει η σύνθετη γεωστρατηγική της θέση 
ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της ΕΕ, εργάζεται ήδη προς αυτό τον σκοπό, καθώς 
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έχει τροχοδρομήσει συμφωνίες για στενότερη συνεργασία με πλείστα κράτη της 
περιοχής.  
 
Η Βουλή συμμετείχε τέλος με ένα μέλος της σε συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος και Νερού της ΚΣΕΜ στη Βιέννη από τις 18 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 
2015. Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των αυξανόμενων περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη 
διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται 
στους τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης στη βιώσιμη ενέργεια και ειδικότερα στη 
διάδοση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο τη βέλτιστη 
ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, αντηλλάγησαν απόψεις για την εξελισσόμενη 
προσφυγική κρίση. 
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η κυπριακή αντιπροσωπία στην ΚΣΣΕ 
συμμετείχε στις Συνόδους της Συνέλευσης του Οκτωβρίου του 2015 και του 
Ιανουαρίου, του Απριλίου και του Ιουνίου του 2016. Τα μέλη της αντιπροσωπίας 
συμμετείχαν επίσης σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών και 
πολιτικών ομάδων της Συνέλευσης. Συνέχισαν δε το έργο διαφώτισης βουλευτών 
άλλων εθνικών αντιπροσωπιών και αξιωματούχων του οργανισμού σχετικά με την 
κατάσταση στην Κύπρο και το Κυπριακό Συμμετείχαν επίσης στη συζήτηση πολλών 
θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.  
 
Άλλα θέματα που απασχόλησαν ιδιαίτερα τα μέλη της αντιπροσωπίας αποτέλεσαν η 
καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, η διαχείριση της προσφυγικής και 
μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη και η αναστολή της συμμετοχής της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στις εργασίες της Συνέλευσης. 
 
Κατά το ίδιο διάστημα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκστρατεία “Ένα στα Πέντε” του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος 2013-2016 
“Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών, για τερματισμό της σεξουαλικής βίας κατά των 
παιδιών: Ένα σχέδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές 
πρωτοβουλίες στην Κύπρο”, με συγχρηματοδότηση από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και 
το Συμβούλιο της Ευρώπης.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η γραμματεία της κυπριακής αντιπροσωπίας 
στην ΚΣΣΕ είχε επαφές με τη γραμματεία της ΚΣΣΕ, αλλά και τη μόνιμη 
αντιπροσωπία της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης ενόψει της ανάληψης 
από την Κύπρο της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (Νοέμβριος 2016-Μάιος 2017).  
 
Κατά το Τέταρτο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2015 πραγματοποιήθηκαν εκλογές 
για την ανάδειξη του νέου γενικού γραμματέα της ΚΣΣΕ. Επανεξελέγη με πλειοψηφία 
ο Πολωνός υποψήφιος κ. Wojciech Sawicki. Μέλος της αντιπροσωπίας εξελέγη 
ομόφωνα εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς 
από την Επιτροπή Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμών της Συνέλευσης για τριετή 
θητεία στη θέση του γενικού εισηγητή για θέματα προϋπολογισμού του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Το ίδιο μέλος ορίστηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Θεμάτων και 
Δημοκρατίας εισηγητής για το θέμα της πολιτικής μετάβασης στην Τυνησία.  
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Το μέλος της αντιπροσωπίας και μέλος του Κοινοβουλευτικού Δικτύου της ΚΣΣΕ για 
την Πάταξη της Βίας κατά των Γυναικών ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το 
γεγονός ότι η Κύπρος υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και 
αναμένεται πλέον η επικύρωσή της από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο αποτέλεσε η έκθεση του Αυστριακού βουλευτή 
της Σοσιαλιστικής Ομάδας και προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης των 
Δεσμεύσεων και Υποχρεώσεων των χωρών μελών του οργανισμού κ. Stefan 
Schennach για την πρόοδο στη διαδικασία αξιολόγησης χωρών που δε βρίσκονται 
υπό καθεστώς παρακολούθησης, περιλαμβανομένης της Κύπρου, στους τομείς των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σημειώνεται ότι 
το προσχέδιο έκθεσης και οι αρχικές εισηγήσεις/συμπεράσματα του εισηγητή, όπως 
καταρτίσθηκαν βάσει των σχετικών επισημάνσεων/διαπιστώσεων/παρατηρήσεων 

των αρμόδιων εποπτικών οργάνων και μηχανισμών ελέγχου του οργανισμού, 
στάλθηκαν στην κυπριακή αντιπροσωπία, η οποία με τη σειρά της τα απέστειλε στα 
αρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας για τα σχόλιά τους. 
Στη συνέχεια αυτά συγκεράστηκαν από τη Βουλή σε ένα ενιαίο κείμενο, που 
ακολούθως στάλθηκε από την επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στον 
εισηγητή. Συνοπτικά, στην έκθεση, όπως αυτή υιοθετήθηκε από την ολομέλεια της 
ΚΣΣΕ, γίνεται αναφορά στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, στην ανάγκη 
διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων και στην τραπεζική κρίση του 2013. 
Ωστόσο, κύριο αντικείμενό της είναι ο βαθμός συμμόρφωσης της Κύπρου με 
συμβατικές της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κεκτημένου του 
οργανισμού στις περιοχές που ελέγχει η Δημοκρατία. Συναφώς, επισημαίνονται 
τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί πρόοδος, αλλά και η ύπαρξη ελλείψεων και 
αδυναμιών. Αυτές αφορούν είτε το θεσμικό/νομοθετικό πλαίσιο είτε την εφαρμογή 
της νομοθεσίας όσον αφορά κατά κύριο λόγο τις συνθήκες κράτησης παράνομων 
μεταναστών και τη μεταχείριση αιτητών ασύλου, τον υπερπληθυσμό στις φυλακές, 
την εμπορία προσώπων, την πάταξη της διαφθοράς, τη διαφάνεια στη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και άλλα θέματα 
κοινωνικής/ανθρωπιστικής φύσεως. Σε παρέμβασή της κατά τη συζήτηση της 
έκθεσης στην ολομέλεια η επικεφαλής της αντιπροσωπίας υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων ότι, παρά την εισβολή και συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή μέρους της Κύπρου, 
έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικά βήματα στους βασικούς τομείς δράσης του 
οργανισμού. Οι σημερινές αντίξοες οικονομικές συνθήκες, πρόσθεσε, δεν έχουν 
εμποδίσει την πολιτεία να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις και να προωθήσει σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου η 
Κύπρος να ανταποκριθεί με επάρκεια στις συμβατικές τις υποχρεώσεις προς όφελος 
της Κύπρου και του λαού της.  
 
Μέλος της αντιπροσωπίας μίλησε στην υπό αναφορά Σύνοδο για την εφαρμογή των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 4η 
Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας τη 
σημασία συμμόρφωσης της Τουρκίας με την Απόφαση του Δικαστηρίου που αφορά 

                                            
 Όπως μεταξύ άλλων το Γραφείο του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η GRECO (για την 
πάταξη της διαφθοράς), το CPT (αρμόδια Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 
Εξευτελιστικής ή/και Απάνθρωπης Μεταχείρισης), η GRETA (για την πάταξη της σωματεμπορίας), το 
ECRI (κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας) κ.ά.  
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το ανθρωπιστικό θέμα των Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων, τονίζοντας παράλληλα το 
σημαντικό έργο που επιτελεί η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων. 
 
Σε ειδική εκδήλωση κατά τη Σύνοδο πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής του 
ετήσιου Βραβείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Václav Havel”, που απονεμήθηκε στη 
Ρωσίδα ακτιβίστρια κ. Ludmilla Alexeeva. Παρών ήταν και ο τέως βουλευτής και διά 
βίου μέλος της ΚΣΣΕ κ. Χρήστος Πουργουρίδης ως μέλος του Συμβουλίου Επιλογής 
του Ιδρύματος “Václav Havel”.  
 
Η Βουλή φιλοξένησε στις 27-28 Οκτωβρίου 2015 στη Λεμεσό τη συνεδρία της 
Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό, τη Διαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά 
της Συνέλευσης κατόπιν πρωτοβουλίας του μέλους της αντιπροσωπίας και 
προέδρου της εν λόγω υποεπιτροπής. Στο πλαίσιο της συνεδρίας εξετάστηκε μεταξύ 
άλλων η Σύμβαση FARO του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ρόλο και τη συμβολή 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη διαμόρφωση καινοτόμων 
προγραμμάτων για την αειφόρο ανάπτυξη και παρουσιάστηκε το Πιλοτικό Τοπικό 
Αναπτυξιακό Σχέδιο Κρασοχωριών Λεμεσού, το οποίο εκπονείται από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης. Παρουσιάστηκε επίσης η κατάσταση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην Κύπρο και τρόποι προστασίας της από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, 
την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι σύνεδροι πραγματοποίησαν επίσκεψη εργασίας σε 
κρασοχώρια της επαρχίας Λεμεσού και σε χώρους ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 
 
Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας μετείχε εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας της 
Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς ως παρατηρητής στην Ad Hoc Επιτροπή της 
ΚΣΣΕ για την Παρακολούθηση των Πρόωρων Βουλευτικών Εκλογών στην Τουρκία, 
που διεξήχθησαν την 1η Νοεμβρίου 2015.  
 
Στις 19 Νοεμβρίου 2015 η Βουλή διοργάνωσε ειδική εκδήλωση ευαισθητοποίησης 
στην παρουσία του Προέδρου και μελών του σώματος στο προαύλιο του 
κοινοβουλίου με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Προστασία των 
Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση.  
 
Κατά το 1ο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ η ολομέλεια της Συνέλευσης εξέλεξε με 
απόλυτη πλειοψηφία τον κ. Γεώργιο Α. Σεργίδη νέο δικαστή εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η 
θητεία του κ. Σεργίδη θα είναι διάρκειας εννέα (9) χρόνων. Διεξήχθησαν επίσης 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Πρόεδρου της Συνέλευσης. Νέος Πρόεδρος 
εξελέγη για διετή θητεία και άνευ ανθυποψηφίου ο Ισπανός βουλευτής και μέχρι 
πρότινος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Συνέλευσης κ. Pedro 
Agramunt. 
 
Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας προτάθηκε από την Πολιτική Ομάδα 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και εξελέγη ομόφωνα στο αξίωμα της πρόεδρου 
της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Συνέλευσης. Είναι η δεύτερη φορά από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στον 
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οργανισμό το 1961 που μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας καταλαμβάνει 
προεδρία επιτροπής. Υπό αυτή της την ιδιότητα η επικεφαλής της κυπριακής 
αντιπροσωπίας καθίσταται μέλος του προεδρείου της ΚΣΣΕ. Εκπροσώπησε δε τη 
Συνέλευση σε διεθνή συνέδρια και απονομές βραβείων, αλλά και σε συναντήσεις επί 
συγκεκριμένων θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής.  
 
Μέλος της αντιπροσωπίας επανεξελέγη εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας της 
Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς στη θέση του αντιπροέδρου της Επιτροπής 
Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμών της ΚΣΣΕ. Μέλος της αντιπροσωπίας κατέλαβε 
επίσης το αξίωμα του αντιπροέδρου του προεδρείου της Σοσιαλιστικής Ομάδας της 
Συνέλευσης για το έτος 2016. 
 
Κατά το 2ο Μέρος της Συνόδου 2016 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο προσφώνησης 
της ολομέλειας της ΚΣΣΕ από τον Τούρκο Πρωθυπουργό κ. Αχμέτ Νταβούτογλου η 
επικεφαλής και άλλο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας υπέβαλαν γραπτώς στο 
Γραφείο του Τούρκου Πρωθυπουργού τις ερωτήσεις που θα του έθεταν και που 
αφορούσαν την εφαρμογή της 4ης διακρατικής συμφωνίας Κύπρου εναντίον 
Τουρκίας και το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων, καθότι ο κατάλογος των 
ομιλητών διακόπηκε πολύ νωρίς λόγω της μακροσκελούς ομιλίας του Τούρκου 
Πρωθυπουργού. 
 
Μέλος της αντιπροσωπίας μίλησε στην ολομέλεια για το θέμα των Σύρων 
προσφύγων. Στη συζήτηση που ακολούθησε ασκήθηκε έντονη κριτική για τη 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της, υπό το πρίσμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Σύμβασης της Γενεύης.  
 
Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού δικτύου “Ένα στα Πέντε” για τον τερματισμό της 
σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της εν 
λόγω εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η βουλευτής-σύνδεσμος της 
εκστρατείας για την Κύπρο και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, 
Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Συνέλευσης προήδρευσε της τελευταίας 
συνεδρίας, η οποία ήταν αφιερωμένη στο πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε 
στην Κύπρο. Στην εισήγησή της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην τεράστια συμβολή 
του πιλοτικού προγράμματος στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η κύρωση της 
Σύμβασης “Lanzarote” και η θέσπιση σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή το 2014, 
καθώς επίσης η σύσταση Ειδικής Ad Hoc Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για 
την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση, τη Σεξουαλική 
Κακοποίηση και την Παιδική Πορνογραφία είναι εκ των βασικότερων επιτευγμάτων 
της Συντονιστικής Επιτροπής που συστάθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος 
στην Κύπρο. Εξίσου σημαντικό επίτευγμα, πρόσθεσε, είναι και η προγραμματιζόμενη 
λειτουργία του Σπιτιού για το Παιδί εντός του 2017 για την προστασία των θυμάτων 
και την καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών από όλες τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες. Βουλευτές από διάφορες χώρες μέλη του κοινοβουλευτικού δικτύου 
εξέφρασαν τα θερμά τους συγχαρητήρια για την επιτυχή και παραδειγματική 
εφαρμογή του εν λόγω πιλοτικού προγράμματος στην Κύπρο.  
 

                                            
 Το τέως μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ κ. Χρήστος Πουργουρίδης διετέλεσε 
πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ από το 2009 μέχρι το 
2011. 
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Μετά το πέρας των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο στις 22 Μαΐου 2016 ορίστηκε 
νέα κυπριακή αντιπροσωπία στη Συνέλευση, η οποία διαπιστεύτηκε κατά την έναρξη 
των εργασιών του 3ου Μέρους της Συνόδου 2016. Κατά τη Σύνοδο μέλος της 
αντιπροσωπίας ανέλαβε το αξίωμα του αντιπροέδρου του προεδρείου της 
Σοσιαλιστικής Ομάδας της ΚΣΣΕ μέχρι τον Ιανουάριο 2017. Το ίδιο μέλος ορίστηκε 
ομόφωνα εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για το θέμα της αναδιαμόρφωσης του ρόλου της 
εκπαίδευσης για τους “ψηφιακούς πολίτες”.  
 
Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης η επικεφαλής 
της αντιπροσωπίας και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και 
Αειφόρου Ανάπτυξης επέδωσε σε αριθμό ευρωπαϊκών πόλεων και τοπικών αρχών 
τα ευρωπαϊκά βραβεία, τιμητικές πλακέτες και σημαίες, που αποτελούν 
διαβαθμισμένες κατηγορίες του Ευρωπαϊκού Βραβείου (Europe Prize).  
 
Την ολομέλεια της ΚΣΣΕ προσφώνησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Αλέξης 
Τσίπρας. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε τη 
σταθερή στήριξη της χώρας του στις διακοινοτικές συνομιλίες για επίτευξη δίκαιης και 
βιώσιμης λύσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ. Μια 
λύση, υπογράμμισε, που να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας τόσο στους 
Ελληνοκυπρίους όσο και στους Τουρκοκυπρίους, χωρίς στρατεύματα κατοχής και 
χωρίς αναχρονιστικούς θεσμούς, όπως το θεσμό των εγγυήσεων. Με την ευκαιρία 
της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Στρασβούργο τα μέλη της 
αντιπροσωπίας είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί του.  
 
Στη Σύνοδο συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών 
στην Τουρκία. Σχετική παρέμβαση έκανε στην ολομέλεια μέλος της αντιπροσωπίας, 
το οποίο και κατέθεσε εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς σειρά σχετικών τροπολογιών. Η συζήτηση που ακολούθησε στην 
ολομέλεια και το προσχέδιο ψηφίσματος που εγκρίθηκε ήταν ιδιαίτερα επικριτικά για 
την Τουρκία και καταψηφίστηκαν σχεδόν στο σύνολό τους οι τροπολογίες που 
υπέβαλαν Τούρκοι βουλευτές. Η έκθεση και το προσχέδιο ψηφίσματος ασκούν 
μεταξύ άλλων έντονη κριτική στις τουρκικές αρχές όσον αφορά την καταπάτηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων με αφορμή τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις των 
δυνάμεων ασφάλειας, ειδικά στη νοτιοανατολική Τουρκία, τον περιορισμό της 
ελευθερίας της έκφρασης, της πολιτικής δραστηριότητας και της ανεξαρτησίας των 
δικαστών, τη διάβρωση του κράτους δικαίου και την προσπάθεια ελέγχου των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης από το κυβερνών κόμμα. 
 
Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) 

Από τις 17 έως την 21η Οκτωβρίου 2015 τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής 
συμμετείχε στην 133η Συνέλευση του IPU στη Γενεύη. Το κύριο θέμα που 
απασχόλησε τη Συνέλευση είχε τίτλο “Η επιτακτική ηθική και οικονομική ανάγκη για 
πιο δίκαιη, πιο έξυπνη και πιο ανθρώπινη μετανάστευση”. Άλλα βασικά θέματα 
συζήτησης αφορούσαν την κλιματική αλλαγή ενόψει της Διάσκεψης των 
Συμβαλλομένων Μερών για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή (COP21) και της 11ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών για το 
Πρωτόκολλο του Κιότο (CMP11), στο Παρίσι, το Δεκέμβριο του 2015, καθώς και το 
ζήτημα της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή και η απειλή κατά της ιδιωτικής ζωής 
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και των ατομικών ελευθεριών. Ως επείγον συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη 
το θέμα “Ο ρόλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, των κοινοβουλίων, των 
βουλευτών, καθώς και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών στην παροχή 
της αναγκαίας προστασίας και επείγουσας στήριξης σύμφωνα με τις αρχές του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων σε όσους κατέστησαν 
πρόσφυγες, συνεπεία πολέμου, εσωτερικών συγκρούσεων και 
κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων”. Υιοθετήθηκε ομόφωνα σχετικό ψήφισμα.  
 
Τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην 134η Συνέλευση του IPU στη 
Λουσάκα της Ζάμπιας από τις 19 έως τις 23 Μαρτίου 2016. Πέρα από το κύριο θέμα, 
με τίτλο “Αναζωογόνηση της Δημοκρατίας: Δίνοντας φωνή στους νέους”, 
υιοθετήθηκαν ψηφίσματα για τα θέματα που απασχόλησαν τις τρεις μόνιμες 
επιτροπές στην προηγούμενη συνέλευση. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλήφθηκε 
ως επείγον το θέμα “Δίνοντας ταυτότητα στα 230 εκατομμύρια παιδιά που δεν έχουν 
εγγραφεί σε ληξιαρχείο: μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπιστικής 
κρίσης του 21ου αιώνα”. Υιοθετήθηκε ομόφωνα σχετικό ψήφισμα. Στο πλαίσιο της 
Μόνιμης Επιτροπής για την Ειρήνη και τη Διεθνή Ασφάλεια, μέλος της 
αντιπροσωπίας ανέλαβε καθήκοντα συνεισηγητή για ψήφισμα που αφορά το ρόλο 
των κοινοβουλίων στην πρόληψη εξωτερικών παρεμβάσεων σε εσωτερικές 
υποθέσεις κυρίαρχων κρατών. 
 
Στη Λουσάκα έγινε επίσης συνάντηση της Ομάδας για την Κύπρο με τα μέλη της 
αντιπροσωπίας της Βουλής και εκπροσώπους τουρκοκυπριακών πολιτικών 
κομμάτων. Οι Κύπριοι βουλευτές υπογράμμισαν την προσήλωση της 
ελληνοκυπριακής πλευράς στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία υπηκοότητα και μία διεθνή 
προσωπικότητα. Επανέλαβαν δε τη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς για 
εξεύρεση κοινώς αποδεκτής, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό κατά τις 
εν εξελίξει απευθείας διαπραγματεύσεις, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των 
σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της ΕΕ.  
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΚΣΜ) 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στην ΚΣΜ με τετραμελή αντιπροσωπία. 
Στα πλαίσια της ΚΣΜ λειτουργούν τρεις μόνιμες επιτροπές: η Επιτροπή για την 
Πολιτική Συνεργασία και Συνεργασία για την Ασφάλεια, η Επιτροπή για την 
Οικονομική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Συνεργασία και η Επιτροπή για το 
Διαπολιτισμικό Διάλογο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το Φεβρουάριο του 2016, 
στα Τίρανα της Αλβανίας, η αντιπροσωπία συμμετείχε στη 10η Ετήσια Σύνοδο της 
Ολομέλειας της ΚΣΜ.  
 
Κατά τη Σύνοδο συζητήθηκαν θέματα τα οποία αφορούσαν τις πολιτικές εξελίξεις 
στην περιοχή, με επίκεντρο τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας, τις ενεργειακές προοπτικές στη Μεσόγειο, καθώς και την προσφυγική 
και μεταναστευτική κρίση. Επίσης, η ολομέλεια, όπως κάθε χρόνο, τίμησε με ειδικό 
βραβείο προσωπικότητες και οργανισμούς που με τη δράση τους προωθούν τους 
σκοπούς της ΚΣΜ.  
 
Τον Οκτώβριο του 2015, στο Βουκουρέστι, δύο μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 
στην ΚΣΜ συμμετείχαν ενεργά σε ειδική συνεδρία/σεμινάριο με θέμα “Προκλήσεις 
από την εφαρμογή προληπτικής ποινικής δράσης ενάντια στην τρομοκρατία και 
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στους ξένους μαχητές”. Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας, αναφερόμενα στην 
αρχαιοκαπηλία ως μέσο χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων, 
υπογράμμισαν την ανάγκη αυστηρότερης νομοθετικής ρύθμισης, υπενθυμίζοντας 
παράλληλα τη σύληση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα από την 
Τουρκία εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις προσπάθειες της Κύπρου για 
επαναπατρισμό των κλεμμένων πολιτιστικών αγαθών. Ανέδειξαν εξάλλου ως 
προτεραιότητα την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, παράλληλα με την 
εφαρμογή των αντιτρομοκρατικών πολιτικών, καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης 
των γενεσιουργών αιτιών της τρομοκρατίας, που είναι η φτώχια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός.  
 
Τέλος, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας εκπροσώπησε την ΚΣΜ σε Συνάντηση 
του Ρωσικού Κοινοβουλευτικού Ευρωπαϊκού Συνδέσμου με θέμα “Ασφάλεια και 
Συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου”, η οποία πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 
του 2015 στη Λευκωσία. Κατά την έναρξη των εργασιών της συνάντησης 
αναγνώστηκε χαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου της Βουλής.  
 
Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (CPA) 

Ο κυπριακός κλάδος, όπως και διάφορα άλλα κοινοβούλια μέλη του CPA, δε 
συμμετείχε το 2015 με αντιπροσωπία του στην 61η Παγκόσμια Διάσκεψη του 
Συνδέσμου στο Πακιστάν, λόγω ανησυχιών για θέματα ασφάλειας και προστασίας 
των συμμετεχόντων. Την υστάτη αποφασίστηκε όπως η διάσκεψη πραγματοποιηθεί 
στο Λονδίνο, αλλά μόνο με τη συμμετοχή των περιφερειακών εκπροσώπων και όχι 
κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών.  
 
Ο κυπριακός κλάδος του CPA συμμετείχε με διμελή αντιπροσωπία του στις εργασίες 
του 46ου Περιφερειακού Συνεδρίου των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου 
(BIMR), το οποίο διοργανώθηκε στο νησί Jersey του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις 
15 μέχρι τις 18 Μαΐου 2016, με συμμετοχή αντιπροσωπιών από τους δεκατρείς 
κλάδους-κοινοβούλια της Περιφέρειας. 
 
Γενικό θέμα του 46ου Περιφερειακού Συνεδρίου αποτέλεσε ο ρόλος των 
κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των πολιτών στη δημόσια ζωή. Περαιτέρω, 
εξετάστηκαν τόσο σε επίπεδο ολομέλειας του συνεδρίου όσο και σε επίπεδο 
θεματικών εργαστηρίων ενότητες σχετικές με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την 
εμπλοκή των ψηφοφόρων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την εμπλοκή των νέων 
και τα διαφορετικά εκλογικά συστήματα εντός της Περιφέρειας. 
  
Σε παρέμβασή του σε θεματικό εργαστήριο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλος 
της κυπριακής αντιπροσωπίας στο CPA αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη χρησιμότητα 
των συγκεκριμένων εργαλείων στην προσπάθεια των κοινοβουλίων για επικοινωνία 
με τους πολίτες. Ο Κύπριος βουλευτής τόνισε ότι η χρήση τους, αν και όχι τόσο 
διαδεδομένη στο δημόσιο τομέα ακόμα, έχει εντούτοις βοηθήσει στην άμεση 
ενημέρωση του κοινού και στην επικοινωνία μεταξύ βουλευτών και πολιτών, 
ιδιαίτερα δε της νεολαίας. 
 
Σε παρέμβασή του σε θεματικό εργαστήριο για τη συμμετοχή/αποχή των 
ψηφοφόρων από τις εκλογές άλλο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στο CPA 
επισήμανε ότι παράγοντες που επηρεάζουν την προσέλευση στις κάλπες είναι η 
γεωγραφική κατάταξη σε σχέση με τη νοοτροπία, η ηλικία και η πολιτική παράδοση 
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που συνδέεται με την κοινωνική ιστορία. Αν και εν πολλοίς μεταβλητοί, οι εν λόγω 
παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην προσέλευση όσο και στην 
απόφαση ψήφου στις εκλογές. 
 
Στο περιθώριο του συνεδρίου συνήλθαν επίσης τα μέλη του Commonwealth Women 
Parliamentarians (BIMR CWP), όπου μεταξύ άλλων οι συμμετέχουσες 
ενημερώθηκαν για τις εκλογές για πρόεδρο του CWP στην επικείμενη Παγκόσμια 
Διάσκεψη του CPA στην Ντάκα της Μπανγκλαντές το Σεπτέμβριο του 2016. 
Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη θητεία η κυπριακή αντιπροσωπία δεν είχε 
γυναίκα μέλος στην αντιπροσωπία στο CPA, ενώ με τη νέα Βουλή γυναίκα 
βουλευτής έχει οριστεί επικεφαλής της αντιπροσωπίας. 
 
Σε ό,τι αφορά επιμέρους δραστηριότητες του CPA, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 30 Νοεμβρίου-4 Δεκεμβρίου 2015: Τριμελής αντιπροσωπία συμμετείχε στο 64ο 
Σεμινάριο που διοργανώθηκε στο Λονδίνο από τον κλάδο του CPA Ηνωμένου 
Βασιλείου για τις Κοινοβουλευτικές Πρακτικές και Διαδικασίες. Συζητήθηκαν 
μεταξύ άλλων ο ρόλος των προέδρων των κοινοβουλίων και των βουλευτών 
στη νομοθετική διαδικασία, ο ρόλος της αντιπολίτευσης, η σχέση μεταξύ 
κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών, καθώς και οι σχέσεις των σωμάτων με 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. 

 26-28 Οκτωβρίου 2015: Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας του CPA 
συμμετείχε σε σεμινάριο για την κλιματική αλλαγή, που συνδιοργανώθηκε από 
το CPA και το UNEP (Πρόγραμμα για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών), 
όπου εξετάστηκαν οι παγκόσμιες προκλήσεις και πρωτοβουλίες σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, οι γενικοί στόχοι της Συνόδου του Παρισιού 2015, οι σχετικές 
εμπειρίες των χωρών στην αντιμετώπιση του θέματος και ο ρόλος των 
κοινοβουλίων σ’ αυτό το πλαίσιο. 

 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 

Πιο πρόσφατη δραστηριότητα της ΚΣ ΟΑΣΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν 
η 25η Ετήσια Σύνοδος (Τιφλίδα, 1-5 Ιουλίου 2016) με θέμα “25 χρόνια 
κοινοβουλευτικής συνεργασίας: Οικοδομώντας εμπιστοσύνη μέσω του διαλόγου”, 
επ’ ευκαιρία της εικοστής πέμπτης επετείου της ίδρυσης της ΚΣ ΟΑΣΕ.  
 
Κατά την εν λόγω Σύνοδο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας εξελέγη στη θέση 
του Εισηγητή της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Ανθρωπιστικά Θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ. Υπό την ιδιότητά του αυτή ο βουλευτής θα 
συμμετέχει στο προεδρείο της ΚΣ ΟΑΣΕ μέχρι την επόμενη ετήσια Σύνοδο. 
 
Τα τρία μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας μετείχαν σε συζητήσεις στα πλαίσια των 
εργασιών των τριών επιτροπών της Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικών Θεμάτων και 
Ασφάλειας, Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Τεχνολογίας, Επιστήμης και 
Περιβάλλοντος και Επιτροπή για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Ανθρωπιστικά Θέματα) και υποστήριξαν αριθμό τροπολογιών που υπέβαλαν 
αντιπροσωπίες διάφορων χωρών στα προσχέδια ψηφισμάτων των τριών 
επιτροπών. Τα τρία ψηφίσματα αυτά, καθώς και δεκαέξι επιπρόσθετα ψηφίσματα 
που υποβλήθηκαν από αντιπροσωπίες συνθέτουν την Τελική Διακήρυξη της 
Συνόδου.  
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Στις παρεμβάσεις τους μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν σε 
συνέργειες που έχει οικοδομήσει η Κύπρος στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής 
της με χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, οι οποίες 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της σταθερότητας. Αναφορικά με την 
ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες 
του Ισραήλ, της Κύπρου και της Αιγύπτου, επισημάνθηκε ότι μέσω μιας 
διαφοροποιημένης διαδρομής μέρος των πόρων του φυσικού αερίου της περιοχής 
μπορεί να αποτελέσει μια νέα αξιόπιστη πηγή εφοδιασμού για την Ευρώπη, που θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας. 
Επαναλαμβάνοντας το δεδηλωμένο στόχο της Κύπρου για αξιοποίηση της 
εξεύρεσης υδρογονανθράκων ως καταλύτη για την ειρήνη, υπογραμμίστηκε ότι τα 
έσοδα από την εκμετάλλευση οποιωνδήποτε πόρων θα συμβάλουν στην ευημερία 
όλων των πολιτών της Κύπρου μετά τη λύση του Κυπριακού. 
 
Όσον αφορά την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, μέλη της αντιπροσωπίας 
επανέλαβαν ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη αποτελούν απαράκαμπτες αρχές για 
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς εισροής προσφύγων στην Ευρώπη και ότι η 
κρισιμότητα της κατάστασης δεν αφήνει περιθώρια για πολιτικά παζάρια σε βάρος 
κρατών μελών, όπως στην περίπτωση της Κύπρου σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
πορεία της Τουρκίας. Υπογράμμισαν δε ότι η προάσπιση του διεθνούς δικαίου και 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί τη λυδία λίθο για την εγκυρότητα και την 
αξιοπιστία της διεθνούς κοινότητας και ειδικότερα της ΕΕ. Επέκριναν την πρόταξη 
του θέματος της ασφάλειας στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, όπως 
καταδεικνύει η ανέγερση φρακτών από ορισμένα κράτη, σε βάρος κυρίως της 
Ελλάδας και της Ιταλίας, και τόνισαν τη σημασία του δίκαιου καταμερισμού της 
ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την επανεγκατάσταση και 
την παροχή οικονομικής βοήθειας για τους πρόσφυγες.  
 
Όσον αφορά δε το ζήτημα της τρομοκρατίας, μέλη της αντιπροσωπίας καταδίκασαν 
τις διαδοχικές τρομοκρατικές επιθέσεις επισημαίνοντας την ανάγκη αντιμετώπισης 
των βαθύτερων αιτίων που εκτρέφουν την τρομοκρατία. 
 
Αναφερόμενοι ειδικότερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μέλη της 
αντιπροσωπίας υπογράμμισαν την ανάγκη νέας ώθησης για αναβίωση της 
ειρηνευτικής διαδικασίας προς επίτευξη λύσης στο Μεσανατολικό, η οποία να 
διασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ και ενός βιώσιμου 
Παλαιστινιακού Κράτους σε συνθήκες ασφάλειας. Υπογραμμίστηκε ακόμα η ανάγκη 
άμεσης έναρξης ουσιαστικών συνομιλιών, με συμμετοχή όλων των διεθνών και των 
περιφερειακών παραγόντων, για επίτευξη πολιτικής λύσης και τερματισμό της 
αιματοχυσίας στη Συρία, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για 
σταθεροποίηση του Ιράκ, της Λιβύης και της Υεμένης. 
 
Στα τέλη Οκτωβρίου 2015 μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας μετείχε σε αποστολή 
παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στην 
Τουρκία (1η Νοεμβρίου 2015) και την επιτήρηση της συμμόρφωσης της χώρας αυτής 
με τις συναφείς υποχρεώσεις της βάσει του Εγγράφου της Κοπεγχάγης του ΟΑΣΕ. 
Στα πλαίσια αυτά ο Κύπριος βουλευτής συμμετείχε σε συναντήσεις με εκπροσώπους 
τουρκικών πολιτικών κομμάτων, των εκλογικών αρχών της χώρας, των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών και παρακολούθησε την 
εκλογική διαδικασία σε εκλογικό κέντρο στο Ερζερούμ. 
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Κατά τη 15η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ (Βιέννη, 25-26 Φεβρουαρίου 2016), 
η οποία είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της ετήσιας Συνόδου, οι 
Κύπριοι βουλευτές πήραν μέρος σε συζητήσεις στο επίπεδο των τριών επιτροπών 
της Συνέλευσης, καθώς και σε συζήτηση στην ολομέλεια, αναφορικά με την 
προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στην περιοχή του ΟΑΣΕ, με συμμετοχή του 
Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων. 
 
Μέλη της αντιπροσωπίας υπογράμμισαν την ανάγκη παροχής πλήρους στήριξης 
προς την Ελλάδα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, αντί 
απειλών για εκδίωξη της χώρας από τη Ζώνη Σένγκεν. Στηλίτευσαν τις τακτικές της 
Άγκυρας, προκειμένου να εξασφαλίσει εκπτώσεις από τις υποχρεώσεις της έναντι 
του διεθνούς δικαίου, και τόνισαν την ανάγκη ισχυρής δέσμευσης της χώρας αυτής 
για επίτευξη ειρήνης στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, καθώς και για επίλυση του 
Κυπριακού σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. 
Σημειώθηκε η υποδοχή στην Κύπρο των πρώτων προσφύγων από την Ελλάδα στο 
πλαίσιο του προγράμματος επανεγκατάστασης και έγιναν ιδιαίτερες αναφορές στη 
διάθεση του ποσού για φιλοξενία Σύρων προσφύγων που αναλογούσε στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και διατέθηκε στο Λίβανο και την Ιορδανία, αντί στην Τουρκία, 
λόγω της εκ μέρους της μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόνισαν δε 
την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των προνοιών του Κοινού Σχεδίου Δράσης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, περιλαμβανομένων των Συμφωνιών Επανεισδοχής. 
 
Υπογραμμίστηκε εξάλλου η ανάγκη επίτευξης συνολικής συμφωνίας που να 
σταθεροποιεί τη Συρία, ως απαραίτητης προϋπόθεσης διευθέτησης της 
προσφυγικής κρίσης και τονίστηκε η ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων 
που τροφοδοτούν τις προσφυγικές ροές, προκρίνοντας για το σκοπό αυτό την 
αναδιαμόρφωση της επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής με τρόπο που να 
συμβάλλει στην παραμονή των πληθυσμών στις χώρες καταγωγής τους. 
 
Όσον δε αφορά το θέμα της διασυνοριακής ασφάλειας και της αντιμετώπισης της 
τρομοκρατίας στην περιοχή του ΟΑΣΕ, μέλος της αντιπροσωπίας σημείωσε ότι, 
λόγω της γειτνίασής της με τη Μέση Ανατολή, η Κύπρος έλαβε ενισχυμένα μέτρα για 
παρεμπόδιση των ταξιδιωτικών σχεδίων ξένων μαχητών, αν και δεν υπήρξαν 
ενδείξεις για τέτοιες κινήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στις αναβαθμισμένες προσπάθειες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τη συγκέντρωση, ανάλυση και ανταλλαγή 
πληροφοριών. Υπογράμμισε περαιτέρω την ισχυρή υποστήριξη της Κύπρου σε ένα 
ενισχυμένο διεθνές νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της καταστροφής της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του λαθρεμπορίου λεηλατηθέντων έργων τέχνης κατ’ 
εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ.  
 
Τέλος, η κυπριακή αντιπροσωπία μετείχε στη 14η Φθινοπωρινή Συνάντηση (Ουλάν 
Μπατόρ, Μογγολία, 15-18 Σεπτεμβρίου 2015) με θέμα “Αντιμετωπίζοντας τις απειλές 
κατά της ασφάλειας εντός και πέραν της περιοχής του ΟΑΣΕ: Ο ρόλος των 
κοινοβουλίων στην καλλιέργεια περιφερειακής συνεργασίας”.  
 
Στα πλαίσια της συζήτησης στην ενότητα της οικονομικής και περιβαλλοντικής 
διάστασης, μέλος της αντιπροσωπίας, αναφερόμενο στο θέμα των φυσικών και των 
ανθρωπογενών καταστροφών, στηλίτευσε την επιμονή της Τουρκίας για κατασκευή 
εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στο Άκκιουγιου, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε 
μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή της Μεσογείου. Επικαλέστηκε δε σχετικές 
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υποδείξεις του ΕΚ, το οποίο με ψήφισμά του καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
αναστείλει τις εργασίες κατασκευής του πυρηνικού σταθμού και να διαβουλευθεί με 
τις κυβερνήσεις των γειτονικών της χωρών πριν από οποιεσδήποτε περαιτέρω 
εξελίξεις.  
 
Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση Τούρκου βουλευτή ο οποίος, συμφωνώντας με 
τις τοποθετήσεις του Κύπριου βουλευτή, εξέφρασε ανησυχία για τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν για τους κατοίκους της περιοχής και το περιβάλλον από την ανέγερση 
πυρηνικού σταθμού στο Άκκιουγιου. Υπέδειξε δε ότι η Τουρκία ως υπεύθυνο μέλος 
της διεθνούς κοινότητας πρέπει να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των επηρεαζόμενων 
πολιτών, αλλά και της αντιπολίτευσης, να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για ανάπτυξη 
πυρηνικής ενέργειας και να στραφεί προς τις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες 
επαρκούν, για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. 
 
Αναφορικά με τις υπό εξέλιξη συνομιλίες για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό, μέλος 
της αντιπροσωπίας εξέφρασε την ελπίδα αίσιας κατάληξής τους, ώστε να 
τερματιστούν οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις από την Τουρκία θεμελιωδών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων προσφύγων και των εγκλωβισμένων 
της Καρπασίας, καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων των αγνοουμένων και των 
συγγενών τους και υπογράμμισε την ανάγκη συμμόρφωσης της Τουρκίας με τις 
σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Διερωτώμενος προς τι η συνεχιζόμενη παρουσία σαράντα χιλιάδων Τούρκων 
στρατιωτών σε έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ, ο Κύπριος βουλευτής κάλεσε την 
Τουρκία να αποδείξει έμπρακτα τη διακηρυχθείσα στήριξή της στις διαπραγματεύσεις 
με ενέργειες προς την ορθή κατεύθυνση, αρχής γενομένης από την απόσυρση των 
κατοχικών στρατευμάτων της από την Κύπρο και την επιστροφή της περιφραγμένης 
πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της. 
 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ)  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στη ΔΣΟ με τετραμελή αντιπροσωπία, της 
οποίας τα μέλη είναι ιδιαιτέρως ενεργά στη Συνέλευση και κατέχουν σημαντικές 
θέσεις στα όργανά της.  
 
Πέρα από την ετήσια Γενική Συνέλευση, πραγματοποιούνται ετήσια δύο τουλάχιστον 
τακτικές Κοινές Συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των 
Επιτροπών της ΔΣΟ. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η πρώτη συνεδρίαση έγινε 
τον Οκτώβριο του 2015 στην Αθήνα, στα περιθώρια της οποίας οι σύνεδροι 
συμμετείχαν σε συνέδριο που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας 
με θέμα “Θρησκευτικός και πολιτιστικός πλουραλισμός και ειρηνική συνύπαρξη στη 
Μέση Ανατολή”.  
 
Η δεύτερη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 στη Μόσχα, όπου 
διοργανώθηκε παράλληλα έκθεση φωτογραφίας στην Κρατική Δούμα της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας με θέμα “Άθως: Το Άγιον Όρος”. Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων 
υιοθετήθηκε κείμενο ανακοίνωσης της Διεθνούς Γραμματείας, το οποίο προασπίζεται 
το δημοκρατικό διάλογο ως το κατεξοχήν μέσο για την επίλυση διαφορών, 
διακηρύσσει τη συμπαράστασή της προς τους δοκιμαζόμενους χριστιανούς της 
Μέσης Ανατολής και καταδικάζει τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS. 
Τέλος, εκφράζεται ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη γραμμή 
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αντιπαράταξης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και καλεί στην ειρηνική επίλυση του 
ζητήματος.  
 
Τον Ιούλιο του 2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 23η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ΔΣΟ με κεντρικό θέμα “Θεμελιώδεις παγκόσμιες αλλαγές - Ορθόδοξη 
άποψη”. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων στη μεταναστευτική και 
προσφυγική κρίση, στην παγκοσμιοποίηση και την κοινωνία της πληροφορίας, στις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των συνεχών συγκρούσεων στους λαούς των 
φτωχών χωρών, στις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειές τους στην παραγωγή 
τροφής. Κατά την 23η Γενική Συνέλευση διενεργήθηκαν οι προγραμματισμένες ανά 
διετία εκλογές για ανάδειξη των οργάνων της ΔΣΟ. Οι Κύπριοι βουλευτές 
εξασφάλισαν εκπροσώπηση στη Διεθνή Γραμματεία και στην Επιτροπή 
Οικονομικών, θέση Εισηγητή στην Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής, καθώς και την 
προεδρία της Επιτροπής Παιδείας. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 τα μέλη της κυπριακής 
αντιπροσωπίας κατείχαν θέση στη Διεθνή Γραμματεία, στις Επιτροπές Οικονομικών, 
Παιδείας, καθώς και στη Συντονιστική Επιτροπή Συνεργασίας με την 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας. Κατείχαν δε και την 
προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
 
Τέλος, η ολομέλεια ενέκρινε Ψήφισμα Συμπερασμάτων με το οποίο μεταξύ άλλων 
επαναβεβαιώνει τη στήριξη της ΔΣΟ στο δίκαιο αγώνα του κυπριακού λαού για 
ελευθερία και επανένωση και καλεί την Τουρκία να τερματίσει την παράνομη κατοχή 
εδαφών της Κύπρου και τον εποικισμό. Το ψήφισμα καλεί επίσης τη διεθνή 
κοινότητα να ασκήσει ουσιαστικές πιέσεις στην Τουρκία, για να σεβαστεί τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων και να τερματίσει την 
καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα.  
 
Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ) 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, λόγω της κατάταξης της Κύπρου γεωγραφικά στην 
περιοχή της Δυτικής Ασίας από τον ΟΗΕ, έγινε το 2001 μέλος του Συνδέσμου 
Ασιατικών Κοινοβουλίων για την Ειρήνη, ο οποίος μετονομάστηκε το 2006 σε ΑΚΣ. 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή συμμετείχε με διμελή αντιπροσωπία 
στην 8η Ετήσια Σύνοδο Ολομέλειας της ΑΚΣ, που φιλοξενήθηκε στην Πνομ Πενχ 
από τις 7 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2015. Κεντρικό θέμα της Συνόδου ήταν η 
προώθηση του διαλόγου, της συμφιλίωσης και της ειρήνης στην Ασία. Στα πλαίσια 
της Συνόδου συνεδρίασαν οι αρμόδιες επιτροπές της Συνέλευσης (Πολιτικών 
Υποθέσεων, Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης, Κοινωνικών και Πολιτιστικών 
Υποθέσεων), οι οποίες συζήτησαν προσχέδια ψηφισμάτων επί διάφορων πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικοπολιτιστικών θεμάτων, τα οποία τέθηκαν στην ολομέλεια 
προς υιοθέτηση. Οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν με την ομόφωνη υιοθέτηση 
της Διακήρυξης της Πνομ Πενχ, με την οποία οι συμμετέχοντες επαναβεβαιώνουν την 
προσήλωσή τους στις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης και του διαλόγου ως μέσου 
επίλυσης διαφορών, δεσμευόμενοι να καταπολεμήσουν κάθε μορφή τρομοκρατίας 
μέσω της συνεργασίας στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου. 
 
H Βουλή συμμετείχε επίσης με δύο βουλευτές στην 1η Συνεδρία του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της ΑΚΣ για το 2015, καθώς και στη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής 
Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων της Συνέλευσης, που έλαβαν χώρα από 
την 1η μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2015 στην Τεχεράνη. Στις συνεδρίες συζητήθηκαν και 
εγκρίθηκαν ψηφίσματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων τις προκλήσεις της 
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παγκοσμιοποίησης για την Ασία, τα μέτρα για προώθηση της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και κληρονομιάς, τα μέτρα ενάντια στη διαφθορά, την παράνομη 
διακίνηση ναρκωτικών, την τρομοκρατία και τις κλιματικές αλλαγές. 
 
Τέλος, διμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε σε συνεδρία της Μόνιμης 
Επιτροπής της ΑΚΣ για την Οικονομία και Αειφόρο Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε 
στην Τζακάρτα της Ινδονησίας από τις 18 έως την 21η Αυγούστου 2015. Κύριο θέμα 
της συνάντησης ήταν η σύνδεση της οικονομικής προόδου με την επίτευξη των 
Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ ως μέσο για την προαγωγή της ειρήνης 
και της ευημερίας. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης εγκρίθηκαν ψηφίσματα που 
άπτονταν του ρόλου των κοινοβουλίων στην εφαρμογή της Μετά το 2015 
Αναπτυξιακής Ατζέντας, με κύριους στόχους την εξάλειψη της φτώχιας και την 
αειφόρο ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, 
καθώς και την ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς της Ασίας. 
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ) 

Η Βουλή δεν είναι μέλος της ΚΣ ΝΑΤΟ, αλλά συμμετέχει σε ad hoc βάση και μετά 
από σχετική πρόσκληση σε Σεμινάρια Μεσογειακού Διαλόγου που διοργανώνει κατά 
καιρούς η Ειδική Ομάδα της Συνέλευσης για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας στα ακόλουθα Σεμινάρια Μεσογειακού 
Διαλόγου: 

 Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου, που συνδιοργάνωσαν στη Φλωρεντία από 
τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2015 η Ειδική Ομάδα της ΚΣ NATO για τη 
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η Yποεπιτροπή της Συνέλευσης για τις 
διατλαντικές οικονομικές σχέσεις και η ιταλική αντιπροσωπία στη Συνέλευση. 
Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στο θέμα της τρομοκρατίας και της ανάπτυξης του 
“Ισλαμικού Κράτους”, στην προσφυγική κρίση, στο ζήτημα της ενέργειας στη 
Μέση Ανατολή, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην περιοχή, 
καθώς και στις εξελίξεις στο Ιράν και τη Λιβύη. 

 Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου που συνδιοργάνωσαν στο Ραμπάτ του 
Μαρόκου από τις 20 έως τις 22 Απριλίου 2016 η Ειδική Ομάδα της ΚΣ NATO 
για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η Yποεπιτροπή της Συνέλευσης για τις 
διατλαντικές οικονομικές σχέσεις και το κοινοβούλιο του Μαρόκου. Κύρια 
θέματα συζήτησης οι διάφορες πτυχές της περιφερειακής ασφάλειας, ζητήματα 
που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, 
θέματα μετανάστευσης, καθώς και η περίπτωση της Λιβύης ως πρόκλησης για 
την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. 

 
Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στη 10η Ετήσια 
Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης, που 
πραγματοποιήθηκε στο Μονακό από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2015.  
 
Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης θέματα συζήτησης αποτέλεσαν οι προκλήσεις που 
προκύπτουν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και των σχέσεων των μικρών 
κρατών με την ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ανδόρρα, το Μονακό και τον Άγιο 
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Διεθνείς σχέσεις 

Μαρίνο, οι τρόποι διατήρησης της οικονομικής ελκυστικότητας των μικρών κρατών 
της Ευρώπης, καθώς και τα εμπόδια και οι ευκαιρίες που σχετίζονται με την 
κινητικότητα των φοιτητών. Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση κοινής 
δήλωσης. 
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Γενικά 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο αναπτύχθηκε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
στον τομέα των ερευνών, των εκδόσεων και των εκδηλώσεων. Σημαντική 
δραστηριότητα της εντεταλμένης υπηρεσίας υπήρξε η γλωσσική και εκδοτική 
επιμέλεια των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας, καθώς και όλων των 
υπό έκδοση κειμένων που ετοιμάζονται από τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής 
(εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών, υπό ψήφιση σχέδια νόμου, ερωτήσεις 
βουλευτών). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην έγκαιρη ενημέρωση και στον 
εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Βουλής. Επίσης οργανώθηκε και 
πραγματοποιήθηκε μια σειρά από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, με στόχο την 
υλοποίηση της επιθυμίας της Βουλής να στηρίζει τους ανθρώπους των γραμμάτων 
και των τεχνών και να συμμετέχει στην αντιμετώπιση πολλών κοινωνικών 
προβλημάτων. Τέλος, σημαντική δραστηριότητα υπήρξε η ολοκλήρωση τριών 
εκδόσεων συναφών με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, από τις οποίες οι δύο 
αφορούν ημερίδες. 
 

Πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας 

Στον τομέα της γλωσσικής και εκδοτικής επιμέλειας των πρακτικών των 
συνεδριάσεων της ολομέλειας τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η 
προθεσμία που θέτει ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων για ετοιμασία 
των κειμένων, τα οποία βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση όλων των βουλευτών για 
έλεγχο των αγορεύσεών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της οικονομικής 
περισυλλογής και με στόχο την εξοικονόμηση χαρτιού, τα κείμενα αυτά διετίθεντο 
στους βουλευτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του εσωτερικού δικτύου της Βουλής, 
ενέργεια που ταυτόχρονα εξυπηρετεί και την οικολογική ευαισθησία που επιδεικνύει 
το κοινοβούλιο. Παράλληλα, αξιόλογη υπηρεσία στον τομέα της διαφάνειας της 
πολιτικής ζωής του τόπου και συνεισφορά προς τον πολίτη αποτελεί και το γεγονός 
ότι τα πρακτικά της ολομέλειας καταχωρίζονταν στην ιστοσελίδα της Βουλής. Τέλος, 
επισημαίνεται ότι συνεχίστηκε και κατά την υπό αναφορά περίοδο η στενή 
συνεργασία της εντεταλμένης υπηρεσίας με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Αναλυτικά 
στοιχεία αναφορικά με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας περιλαμβάνονται στο Τρίτο 
Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 
 

Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

Η υποβολή ερωτήσεων από τα μέλη του σώματος προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους 
υπουργούς αποτελεί έναν αξιόλογο τομέα δράσης των βουλευτών και συνάμα μέσο 
άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού με τις υποβαλλόμενες ερωτήσεις 
ελέγχεται η εκτελεστική εξουσία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις της. Κατά την 
Πέμπτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου υποβλήθηκαν από τους 
βουλευτές τετρακόσιες είκοσι πέντε (425) ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ 
ύλην αρμόδιους υπουργούς τετρακόσιες εξήντα επτά (467) απαντήσεις, από τις 
οποίες εκατόν ενενήντα πέντε (195) αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων 
συνόδων. Κατά την Έκτακτη Σύνοδο υποβλήθηκαν πενήντα πέντε (55) ερωτήσεις 
και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς ενενήντα δύο (92) 
απαντήσεις, οι οποίες αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων. Οι ερωτήσεις 
και οι απαντήσεις εντάσσονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας 
(Κεφάλαιο Τρίτο) και καταχωρίζονται και στο σχετικό μέρος της ιστοσελίδας της 
Βουλής τόσο κατά βουλευτική περίοδο και σύνοδο όσο και κατά βουλευτή. 

Γ. Έρευνες, εκδόσεις, εκδηλώσεις 
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Συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με τις υποβληθείσες ερωτήσεις και τις ληφθείσες 
απαντήσεις περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 
 

Εκδοτικές δραστηριότητες 

 Ευρετηρίαση πρακτικών 

Η ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας καταδεικνύει 
όλη την κοινοβουλευτική δραστηριότητα που διεξάγεται σε επίπεδο ολομέλειας 
για κάθε σύνοδο ξεχωριστά τόσο θεματικά όσο και κατά βουλευτή. Σε ένα 
σύγχρονο κοινοβούλιο η ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 
ολομέλειας είναι απολύτως αναγκαία, αφού η μελέτη των πρακτικών και η 
παραπομπή σ’ αυτά χωρίς την ύπαρξη των σχετικών ευρετηρίων είναι ιδιαίτερα 
δυσχερής. Η ανάγκη αυτή επισημάνθηκε εδώ και αρκετά χρόνια από την 
Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων και έγιναν σημαντικά βήματα με 
σκοπό την ικανοποίησή της. Δυστυχώς, διάφοροι παράγοντες και προβλήματα 
επηρέασαν τη διεκπεραίωση αυτής της τόσο σημαντικής εργασίας, με 
αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των ευρετηρίων πολλών συνόδων, παρ’ όλο 
που η ετοιμασία τους βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, τα 
προβλήματα θα υπερκεραστούν με τη μελέτη και υιοθέτηση μεθόδων 
ευρετηρίασης πρακτικών που ακολουθούν άλλα κοινοβούλια και 
πανεπιστημιακοί φορείς. 

 

 Πολιτική και Γελοιογραφία 1960-2000 

Η έκδοση “Πολιτική και Γελοιογραφία 1960-2000” είναι το επιστέγασμα 
ομώνυμης έκθεσης, που παρουσιάστηκε το 2001 στην Πύλη Αμμοχώστου και 
φιλοξενήθηκε το 2009 από τη Βουλή των Ελλήνων, στην οποία συμμετείχαν με 
έργα τους είκοσι τέσσερις Ελληνοκύπριοι και εννιά Τουρκοκύπριοι 
γελοιογράφοι. Η έκδοση αποτελεί προϊόν πολύχρονης και επίπονης έρευνας, 
είναι τρίγλωσση, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική, και διατρέχει ιστορικά μια 
περίοδο σαράντα χρόνων, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι 
το 2000. Μέσα από την καυστική ματιά των τριάντα τριών Κυπρίων 
γελοιογράφων αναδεικνύονται πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα 
κυρίως από την κυπριακή πραγματικότητα, αλλά και το διεθνή στίβο. 
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες γελοιογράφοι στηλιτεύουν συμπεριφορές 
Κυπρίων και ξένων πολιτικών, υπερασπίζονται την αλήθεια και το δίκαιο, 
φωτίζουν σκοτεινές προθέσεις, προβληματίζουν την κοινή γνώμη. 
 

 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 10 χρόνια φρίκης, 81 
εκατομμύρια χαμένες ζωές  

Τα πρακτικά της ημερίδας που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 
23 Μαΐου 2012, στη Λευκωσία, με τίτλο “Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Β΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος. 10 χρόνια φρίκης, 81 εκατομμύρια χαμένες ζωές” 
περιλήφθηκαν στην ομότιτλη έκδοση που κυκλοφόρησε κατά την υπό αναφορά 
περίοδο. Η έκδοση, εμπλουτισμένη με φωτογραφίες και ιστορικά στοιχεία, 
περιλαμβάνει τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Βουλής, που ανέγνωσε ο 
προεδρεύων κ. Αδάμος Αδάμου, και του προέδρου του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Πολεμιστών Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου κ. Λοΐζου Δημητρίου. Στις 
τέσσερις θεματικές ενότητες που ακολουθούν, “Οι αιτίες και οι συνέπειες των 
πολέμων για τον άνθρωπο, για τα κράτη, για την υφήλιο”, “Η εδραίωση της 
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ειρήνης”, “Η συμβολή της Κύπρου στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο” και “Οι 
τραγικότερες σελίδες του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου”, περιλαμβάνονται οι ομιλίες 
των ακαδημαϊκών Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, Στέλιου Περράκη, Πέτρου 
Παπαπολυβίου, Χάγκεν Φλάισερ, Μιχάλη Μιχαήλ και Μαρίας Γαβουνέλη, του 
ποιητή Τίτου Πατρίκιου, του τότε Εκπροσώπου της Υπάτης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο Νασρ Ισάκ και του 
Κυπρίου βετεράνου του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου Χρίστου Κουρτελλάρη, καθώς 
και οι συγκλονιστικές αφηγήσεις της Ελληνοεβραίας Κολόμπα Τζιβρέ, επιζώσας 
από το στρατόπεδο του Άουσβιτς, και του Ιάπωνα Κεϊζίρο Ματσουσίμα, 
επιζώντος της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα. Τέλος, στην έκδοση 
περιλαμβάνονται τα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών της ημερίδας.  
 

 Όταν ο πολιτισμός αντιστέκεται στην κρίση 

Τα πρακτικά της ημερίδας που πραγματοποίησε η Βουλή των Αντιπροσώπων 
στις 9 Νοεμβρίου 2015, στη Λευκωσία, με θέμα “Όταν ο πολιτισμός αντιστέκεται 
στην κρίση” περιλήφθηκαν στην ομότιτλη έκδοση, που κυκλοφόρησε κατά την 
υπό αναφορά περίοδο. Συγκεκριμένα, η έκδοση περιλαμβάνει το χαιρετισμό 
του Προέδρου της Βουλής, τις ομιλίες του οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη, 
των ακαδημαϊκών Γιώργου Γεωργή, Λένας Διβάνη, Ξενοφώντος Σαχίνη και 
Έλενας Μουζάλα, των σκηνοθετών θεάτρου και ηθοποιών Νίκου Χαραλάμπους 
και Δέσποινας Μπεμπεδέλη, των συγγραφέων Χρήστου Χωμενίδη και Λεύκιου 
Ζαφειρίου, του σκηνοθέτη κινηματογράφου Ανδρέα Πάντζη, του εικαστικού 
Αντρέα Λαδόμματου και του συνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη, οι οποίες 
εντάσσονται στις θεματικές ενότητες “Η ανθρωπότητα και πάλι σε κρίση: 
Κύπρος, Ευρώπη, Κόσμος”, “Επιπτώσεις της κρίσης στον πολιτισμό” και “Ο 
πολιτισμός αντιστέκεται”, καθώς και τη συζήτηση που προέκυψε μεταξύ των 
ομιλητών και των παρευρισκομένων. Τέλος, στην έκδοση περιλαμβάνονται τα 
βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών της ημερίδας. 

 

 Το Κυπριακό Νομοθετικό Συμβούλιο (1878-1931) 

Αναθεωρημένη εκδοχή της διδακτορικής διατριβής του Χρίστου Κυριακίδη, που 
εγκρίθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, η οποία στηρίζεται κυρίως σε αρχειακή έρευνα και σε μελέτη του 
τύπου της εποχής και αφορά το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό σώμα της 
πρώτης πεντηκονταετίας της βρετανικής κατοχής, το Νομοθετικό Συμβούλιο, 
στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και Τούρκοι αιρετοί και Βρετανοί διορισμένοι 
βουλευτές. Η έκδοση αυτή αποτελεί πολύτιμη πηγή για τον πρώιμο 
κοινοβουλευτικό βίο στο νησί. 
 

 Καλώς Ήρθατε! 

Μετά τις εκλογές της 22ας Μαΐου 2016 και τη νέα σύνθεση της Βουλής που 
προέκυψε, ετοιμάστηκε και δόθηκε στα μέλη της Βουλής η εν λόγω έκδοση, με 
στόχο τη διευκόλυνση των βουλευτών στην επιτέλεση του έργου τους. Στην 
έκδοση περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τις διάφορες 
δραστηριότητες του κοινοβουλίου σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες 
που τις στηρίζουν, οι οποίες πέρα από το νομοθετικό έργο καλύπτουν 
διάφορους τομείς, όπως είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, η κοινοβουλευτική 
διπλωματία, οι ευρωπαϊκές υποθέσεις, οι έρευνες και οι εκδόσεις, καθώς και 
πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.  
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 Βιογραφικά βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Στα πλαίσια της εκδοτικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε κατά την 
παρελθούσα περίοδο εντάσσεται και η ηλεκτρονική έκδοση των βιογραφικών 
του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξελέγησαν 
στις 22 Μαΐου 2016 για την Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδο. Στη δίγλωσση αυτή 
έκδοση (ελληνική και αγγλική) παρουσιάζονται τόσο οι κοινοβουλευτικές όσο 
και οι ευρύτερες πολιτικές δραστηριότητες του Προέδρου και των μελών του 
σώματος, συνοδευόμενες από χρηστικού περιεχομένου πληροφορίες. Τα εν 
λόγω βιογραφικά καταχωρίσθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής. 

 

Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις 

Ο στόχος της Βουλής των Αντιπροσώπων να στηρίξει τους ανθρώπους των 
γραμμάτων και των τεχνών, να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που 
απασχολούν την κυπριακή κοινωνία και να καταστεί το κοινοβούλιο ένας χώρος 
προσιτός και προσπελάσιμος στον κάθε πολίτη της Δημοκρατίας εξυπηρετήθηκε και 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο με την πραγματοποίηση διάφορων πολιτιστικών 
και άλλων εκδηλώσεων. 
 

 2ος Διεθνής Ετήσιος Αγώνας Δρόμου “Τρέχω και Περπατώ στον Πεδιαίο 
Ποταμό” 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2015 διοργανώθηκε από τη Βουλή, το δήμο Λευκωσίας 
και το σωματείο “Περικλής Δημητρίου” ο 2ος Διεθνής Ετήσιος Αγώνας Δρόμου 
“Τρέχω και Περπατώ στον Πεδιαίο Ποταμό” στα πλαίσια της Παγκόσμιας 
Ημέρας Καρδιάς. Ο αγώνας δρόμου περιλάμβανε δύο διαδρομές (10 χμ., 5 χμ.) 
για ενηλίκους κατά μήκος του Πεδιαίου ποταμού και μία διαδρομή (1 χμ.) για 
παιδιά εντός του Δημοτικού Κήπου Λευκωσίας. Σημείο αφετηρίας και 
τερματισμού των διαδρομών αποτέλεσε το προαύλιο του κοινοβουλίου. Στην 
εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Σοφοκλής Φυττής εκ μέρους του 
Προέδρου της Βουλής, ο δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο 
πρόεδρος του σωματείου “Περικλής Δημητρίου” κ. Σωκράτης Σωκράτους και η 
πρόεδρος του Συνδέσμου Συγγενών Καρδιοπαθειών (Εκ Γενετής) Εφήβων και 
Ανηλίκων Κύπρου (ACHDAC) κ. Κατερίνα Παπαδοπούλου. 
 

 Τελετή παράδοσης στο Μουσείο Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959 του ευαγγελίου 
και του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας της Επιτροπής Προπαρασκευής 
Αγώνος Ενώσεως της Κύπρου μετά της Μητρός Ελλάδος 

Στις 9 Οκτωβρίου 2015 διοργανώθηκε στην αίθουσα της ολομέλειας της 
Βουλής τελετή παράδοσης στο Μουσείο Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959 του 
ευαγγελίου και του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας της Επιτροπής Προπαρασκευής 
Αγώνος Ενώσεως της Κύπρου μετά της Μητρός Ελλάδος. Τα κειμήλια 
παραχωρήθηκαν, με μακροχρόνιο δανεισμό, από την Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της Ελλάδος στο Μουσείο Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959 και 
παραδόθηκαν από τον Πρόεδρο της Βουλής στον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της 
Βουλής και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Αρχιεπίσκοπος Νέας 
Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄, οι πρώην Πρόεδροι της 
Βουλής των Ελλήνων κ. Απόστολος Κακλαμάνης και Δημήτρης Σιούφας, ο 
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πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Ηλίας Φωτόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Βάσος Λυσσαρίδης, αρχηγοί και 
εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, καθώς και πρόεδροι και μέλη του 
Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59, του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης 
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59, του 
Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59 και του Μελάθρου Αγωνιστών 
ΕΟΚΑ. 
 

 “Όταν ο πολιτισμός αντιστέκεται στην κρίση” 

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε στο 
ξενοδοχείο “Κλεοπάτρα”, στη Λευκωσία, ημερίδα με θέμα “Όταν ο πολιτισμός 
αντιστέκεται στην κρίση”. Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της 
Βουλής και έγινε ανάλυση των αιτιών και επιπτώσεων της κρίσης όσον αφορά 
την οικονομία, καθώς και παρουσίαση της άποψης ότι η κρίση δεν είναι μόνο 
οικονομική. Στη συνέχεια καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί ξεδίπλωσαν τις απόψεις 
τους γύρω από τις επιπτώσεις της κρίσης στη λογοτεχνία, στην εικαστική 
δημιουργία, στα μουσικά δρώμενα, στο θέατρο και στον κινηματογράφο, με 
στόχο να καταδειχθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που προκάλεσε η 
κρίση στην πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και το γεγονός ότι, 
όπως και σε άλλες στιγμές της ανθρωπότητας, η κρίση αποτέλεσε παράλληλα 
και πηγή έμπνευσης. Επιπλέον, ξεχωριστοί άνθρωποι των γραμμάτων και των 
τεχνών ανέπτυξαν με τις εισηγήσεις τους τον τρόπο με τον οποίο αντιστέκεται 
στην κρίση ο τομέας τον οποίο υπηρετούν, υποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός 
δεν είναι πολυτέλεια στην εποχή της κρίσης και ότι η αντίσταση των 
πνευματικών ανθρώπων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των νοσηρών 
φαινομένων που επιφέρει η κρίση. Μετά τη λήξη της ημερίδας ο Σταμάτης 
Κραουνάκης στο πιάνο και η Ελεονώρα Ρούσου στο φλάουτο συνεργάστηκαν 
δημιουργικά σε τραγούδια του συνθέτη. Στις 11 Νοεμβρίου 2015, στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων της ημερίδας, προβλήθηκε η ταινία του Ανδρέα Πάντζη “Το 
Τάμα” στον κινηματογράφο ΠΑΝΘΕΟΝ Λευκωσίας. 

 

 “Σόλων Μιχαηλίδης - Εκατό δέκα χρόνια από τη γέννησή του” 

Στις 4 Φεβρουαρίου 2016 η Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνεργασία με το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα “Σόλων Μιχαηλίδης”, διοργάνωσε στο Κινηματοθέατρο 
Παλλάς Λευκωσίας εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Κύπριο μουσουργό με 
αφορμή τη συμπλήρωση εκατό δέκα χρόνων από τη γέννησή του. Στην 
εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής και η πρόεδρος του 
ιδρύματος κ. Γεωργία Μιχαηλίδου. Tην προσφορά του Σόλωνα Μιχαηλίδη στη 
μουσική ζωή της Κύπρου, της Ελλάδας και διεθνώς ανέπτυξαν με ομιλίες τους 
οι κ. Χριστόδουλος Αχιλλεούδης, πρώην Επιθεωρητής Μουσικής Μέσης 
Εκπαίδευσης, και Μίκης Μιχαηλίδης, διευθυντής του Σύγχρονου Ωδείου 
Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με έργα του μεγάλου 
μουσουργού. Στα πλαίσια της εκδήλωσης εκδόθηκε σύντομο αφιέρωμα στη 
ζωή και το έργο του Σόλωνα Μιχαηλίδη. 
 

 Δωρεά στη Βουλή πίνακα του εικαστικού Αντρέα Λαδόμματου 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα “Κερύνεια” του 
κοινοβουλίου τελετή παράδοσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων του πίνακα με 
τίτλο “Στον Αέρα της Κερύνειας” από το δημιουργό του εικαστικό κ. Αντρέα 
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Λαδόμματο. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής. Ομιλητές ήταν ο 
βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Σοφοκλής Φυττής και ο 
εικαστικός κ. Αντρέας Λαδόμματος. Ο Πρόεδρος της Βουλής απένειμε στον κ. 
Αντρέα Λαδόμματο τιμητική πλακέτα και το αργυρό μετάλλιο της Βουλής. 
 

 “Η δύναμη τής Ελληνικής ως μητρικής γλώσσας” 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2016, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής 
Γλώσσας, η Βουλή πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα “Η δύναμη τής 
Ελληνικής ως μητρικής γλώσσας” στην αίθουσα εκδηλώσεων “Πασχάλης Λ. 
Πασχαλίδης” του κτιρίου διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας. Στην εκδήλωση, 
στην οποία χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής, ομιλητής ήταν ο κ. 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, καθηγητής γλωσσολογίας, πρώην πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
(Αρσακείων Σχολείων). Μετά το τέλος της ομιλίας του ο κ. Μπαμπινιώτης 
δέχθηκε ερωτήσεις από το κοινό. Στις 23 Φεβρουαρίου 2016, σε τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής, ο Πρόεδρος του 
σώματος απένειμε στον κ. Μπαμπινιώτη την ανώτατη τιμητική διάκριση της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, το αργυρό μετάλλιο, για την προσφορά του, μέσω 
του επιστημονικού του έργου, στη βαθύτερη γνώση και στη θωράκιση της 
ελληνικής γλώσσας. 

 

 Πολυθεματική έκθεση “Πόντος - Δικαίωμα στη Μνήμη” 

Στις 2 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκαν στην Πύλη Αμμοχώστου τα εγκαίνια 
της πολυθεματικής έκθεσης του καθηγητή ιστορίας του νέου ελληνισμού κ. 
Κωνσταντίνου Φωτιάδη “Πόντος - Δικαίωμα στη Μνήμη”, που διοργάνωσε η 
Βουλή των Αντιπροσώπων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αρωγής και Μελέτης 
του Ποντιακού Ελληνισμού. Η έκθεση περιλάμβανε φωτογραφικό υλικό, 
εικαστικούς πίνακες, ντοκουμέντα και βιβλία σχετικά με τον ελληνισμό του 
Πόντου και τη γενοκτονία που υπέστη. Σκοπός της έκθεσης ήταν η προβολή 
της ιστορίας και του πολιτισμού του ποντιακού ελληνισμού, καθώς και των 
ιστορικών γεγονότων που οδήγησαν στη γενοκτονία του Πόντου, που αριθμεί 
353 000 θύματα. Το πλούσιο ιστορικό υλικό συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια 
της μακρόχρονης ερευνητικής δραστηριότητας του κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη 
σε περιοχές του Εύξεινου Πόντου, της Ρωσίας και της Τουρκίας. Το υλικό αυτό 
στοιχειοθετεί στο σύνολό του τα γεγονότα της ποντιακής γενοκτονίας, η οποία 
έχει αναγνωριστεί επίσημα από τη Βουλή των Ελλήνων το Φεβρουάριο του 
1994 και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Μάιο του ίδιου χρόνου. 
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ποντιακούς χορούς και τραγούδια 
από το αθλητικό πολιτιστικό σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Η έκθεση παρέμεινε 
ανοικτή μέχρι τις 16 Μαρτίου 2016 και λόγω του ιδιαίτερου εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντός της την επισκέφτηκαν και πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

 Δράση δημόσιας τέχνης “Εικ-αστική παρέμβαση” 

 Με το σκεπτικό ότι πλέον η δημόσια τέχνη δημιουργεί παγκοσμίως σημεία 
αναφοράς στο αστικό τοπίο, το οποίο αναδιαμορφώνεται προσδίδοντας μια νέα 
ταυτότητα στη σύγχρονη πόλη, και βάσει του γεγονότος ότι η κυπριακή 
πρωτεύουσα εισέρχεται κι αυτή σε μια νέα εποχή, αφενός γιατί έχουν 
μετατοπιστεί τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντός της και αφετέρου λόγω της 
ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε 
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να συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση της Λευκωσίας. Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό τον Απρίλιο του 2016 υλοποιήθηκαν από Κυπρίους και ξένους 
καλλιτέχνες έξι μεγάλων διαστάσεων τοιχογραφίες σε τυφλές όψεις κτιρίων στο 
κέντρο της Λευκωσίας, ορατές από τον κοινόχρηστο δημόσιο χώρο. Η δράση 
παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
στις 14 Απριλίου 2016 στο χώρο του κοινοβουλίου, καθώς ένα από τα έξι έργα 
της δράσης βρίσκεται στο Αίθριο της Βουλής. Το έργο αυτό του διεθνούς φήμης 
Ελλαδίτη καλλιτέχνη INO αποτελεί και το πρώτο έργο δημόσιας τέχνης που 
κοσμεί κοινοβούλιο ανά το παγκόσμιο και απεικονίζει δύο κορυφαίες μορφές 
της δημοκρατίας, τον αρχαίο νομοθέτη Σόλωνα και το θεμελιωτή της αθηναϊκής 
δημοκρατίας Περικλή. Τα υπόλοιπα πέντε έργα έχουν ως εξής: “Γοργώ” (Φίκος-
Ελλάδα) στην οδό Στασικράτους, το χωρίς τίτλο έργο των Color Nomads 
(Κύπρος-Ελβετία) στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, “High and dry” (Opsis-
Κύπρος) στην οδό Λυκούργου, καθώς και τα δύο έργα στην οδό Στασίνου, το 
χωρίς τίτλο έργο του INO και η Γέννηση της Αφροδίτης του Paparazzi 
(Κύπρος). 

 

 “Στρατηγικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου 
Βενιζέλου”  

Στις 9 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος 
Μακαρίου Γ΄, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, εκδήλωση με θέμα 
“Στρατηγικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου” με 
αφορμή τα ογδόντα χρόνια από το θάνατό του. Στην εκδήλωση απηύθυναν 
χαιρετισμό η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή, εκ μέρους του 
περιφερειάρχη Κρήτης, η βουλευτής Χανίων κ. Βάλια Βαγιωνάκη, ο πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης 
στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε. Στη συζήτηση, που συντόνισε ο 
αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Γιώργος Καζαμίας, έλαβαν μέρος ο αναπληρωτής 
καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ο δικηγόρος, διδάκτωρ πολιτικών 
επιστημών και διεθνών σχέσεων κ. Χρίστος Α. Θεοδούλου και ο γενικός 
διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος” κ. Νικόλαος Παπαδάκης. Στη συνέχεια το κοινό είχε την ευκαιρία να 
υποβάλει ερωτήσεις και να μοιραστεί σκέψεις για το έργο και την 
προσωπικότητα του κορυφαίου Έλληνα πολιτικού. 
 

 Δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση εκδόσεων και τιμητικών 
μεταλλίων 

Στις 30 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία Κύπρου, 
στη Λευκωσία, δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία ο Πρόεδρος της 
Βουλής παρουσίασε τις εκδόσεις της Βουλής “Πολιτική και Γελοιογραφία 1960-
2000”, “A΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 10 χρόνια φρίκης, 
81 εκατομμύρια χαμένες ζωές” και “Όταν ο Πολιτισμός αντιστέκεται στην κρίση”, 
καθώς και την έκδοση “Το Κυπριακό Νομοθετικό Συμβούλιο (1878-1931)”. 
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του σώματος, στα πλαίσια της δημοσιογραφικής 
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διάσκεψης, παρουσίασε τα νέα τιμητικά μετάλλια που καθιερώνει το 
κοινοβούλιο.  

 

 1ο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 

Στις 12 Ιουνίου 2016 η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε στο 1ο Φεστιβάλ 
Βιβλίου Λευκωσίας, που πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Ακροπόλεως. Η 
Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων παρουσίασε στο φεστιβάλ είκοσι 
τέσσερις εκδόσεις της, εκ των οποίων οι εννέα διετίθεντο προς πώληση. 

 

 Εκδηλώσεις απόδοσης τιμής 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο αποδόθηκαν από τον Πρόεδρο της Βουλής 
οι ακόλουθες τιμές:  

1. Στο μαθητή Παράσχο Καντ, που κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο 
Διαγωνισμό Έκθεσης της Κοινοπολιτείας 2015 (12 Νοεμβρίου 2015). 

2. Στην αθλήτρια Κυριακή Κουττούκη για τη λαμπρή πορεία της στο 
ολυμπιακό άθλημα του Τάε-Κβον-Ντο στον κυπριακό και στο διεθνή στίβο 
(8 Δεκεμβρίου 2015). 

3. Στο μαθητή της Α΄ Τάξης του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου Άγγελο 
Άσσο για τη διάκρισή του με χάλκινο μετάλλιο στη 12η Διεθνή Ολυμπιάδα 
Επιστήμης Νέων, που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2015 στο 
Daegu της Δημοκρατίας της Κορέας (30 Δεκεμβρίου 2015). 

4. Στο μαθητή του Λυκείου Ακροπόλεως Αλέξανδρο Νεοφύτου για την 
κατάκτηση του πρώτου βραβείου στον παγκύπριο μαθητικό διαγωνισμό 
για δημιουργία του λογοτύπου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης από το Νοέμβριο του 2016 έως το Μάιο του 2017 (24 
Μαρτίου 2016). 

5. Στο Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου για τη βράβευσή του στο διεθνή 
διαγωνισμό “2016 Saatchi Gallery/Deutsche Bank Art Prize” για το γλυπτό 
τους έργο “Μετανάστες” (29 Μαρτίου 2016). 

6. Σε σωματεία που επέδειξαν ευαισθησία και συμπαράσταση προς 
βασανισμένους ανθρώπους και τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας 
καθοριστικά στην απάμβλυνση προβλημάτων και στην 
εγκληματοπροληπτική αποστολή της αστυνομίας, καθώς και σε άτομα 
που με τις ηρωικές πράξεις τους συνέδραμαν στο έργο της αστυνομίας για 
τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας. Η τελετή απόδοσης τιμών από 
το Φιλοαστυνομικό Σύνδεσμο Κύπρου είχε τεθεί υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα “Κερύνεια” του κοινοβουλίου (24 Φεβρουαρίου 2016). 

 

 Φιλοξενία παιδιών - Ενημέρωση για προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο Πρόεδρος της Βουλής φιλοξένησε παιδιά 
και ενημερώθηκε για τα προβλήματά τους ως ακολούθως: 

1. Παράθεση γεύματος στους εγκλωβισμένους μαθητές του Δημοτικού και 
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου στην εξοχική κατοικία του Προέδρου της 
Βουλής στο Τρόοδος και εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών στο 
Βοτανικό Κήπο Τροόδους “Α. Γ. Λεβέντης” (25 Σεπτεμβρίου 2015). 
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2. Φιλοξενία στο Αίθριο της Βουλής προσφυγόπουλων με καταγωγή από τη 
Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, το Λίβανο, το 
Ιράν και τη Σομαλία, τα οποία διαμένουν στην Κύπρο. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Κίνηση για Ισότητα και Αντιρατσισμό 
και το Σύνδεσμο Προσφύγων στην Κύπρο (29 Δεκεμβρίου 2015). 

3. Παράθεση γεύματος σε παιδιά που φιλοξενούνται στην Παιδική Στέγη 
Λευκωσίας και στους συνοδούς τους (29 Δεκεμβρίου 2015). 

4. Ξενάγηση στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής των εγκλωβισμένων 
μαθητών του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου-Λυκείου 
Ριζοκαρπάσου, καθώς και μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου-
Λυκείου Κάτω Πύργου και των δασκάλων και καθηγητών τους. Παράθεση 
γεύματος στους μαθητές, στους δασκάλους και στους καθηγητές τους (15 
Ιανουαρίου 2016). 

 

Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκαν οι επισκέψεις μαθητών και 
φοιτητών στο κοινοβούλιο για επιτόπου ενημέρωσή τους περί της νομοθετικής 
εξουσίας του τόπου μας, στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτύξει η 
Βουλή με τα κυπριακά εκπαιδευτήρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επισκέψεις αυτές 
πύκνωσαν σε αξιοσημείωτο βαθμό και καλύπτουν πλέον όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, από την προδημοτική έως και την ανώτατη. Συγκεκριμένα, ο αριθμός 
των επισκέψεων αυτών κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ανήλθε σε διακόσιες 
πενήντα τρεις (253). 
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Γενικά 

Κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ασχολήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό με αρκετές από τις δραστηριότητες που 
απορρέουν από το ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου κράτους μέλους της ΕΕ. 
Ειδικότερα, ασχολήθηκε με την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
στα πλαίσια της ΕΕ, με τη μελέτη εγγράφων που προέρχονται από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και με άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην υλοποίηση του 
ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  
 
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Βουλή των 
Αντιπροσώπων για τα θέματα αυτά προέρχονται από το διαδίκτυο και από την 
πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για την ΕΕ μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων 
IPEX. Από το 2006 οι εν λόγω πληροφορίες λαμβάνονται απευθείας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με απόφαση του τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. José Manuel Barroso να αποστέλλονται κατευθείαν στα εθνικά 
κοινοβούλια όλα τα νομοθετικά και συμβουλευτικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η 
Δεκεμβρίου 2009, τα εν λόγω έγγραφα διαβιβάζονται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, απευθείας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας 
σχετικά με το Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ΕΕ.  
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε, μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στην 54η Διάσκεψη της COSAC 
(Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 
Κοινοβουλίων της ΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο (29 Νοεμβρίου-
1η Δεκεμβρίου 2015). Περαιτέρω, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε 
από μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων στη Διάσκεψη των Προέδρων της COSAC που πραγματοποιήθηκε στην 
Μπρατισλάβα στις 10-11 Ιουλίου 2016. Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
παρείχε επιστημονική στήριξη με την ετοιμασία σημειωμάτων, παρεμβάσεων και 
σχετικού ενημερωτικού υλικού και λειτουργοί της συμμετείχαν στις εργασίες της 
ολομέλειας των εν λόγω διασκέψεων. 
 
Στο Παράρτημα III περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες δραστηριότητες των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο. 
 

Παρακολούθηση των υποχρεώσεων υιοθέτησης του νέου 
ευρωπαϊκού κεκτημένου 

Σε σχέση με τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση του νέου 
κεκτημένου που παράγεται συνεχώς σε επίπεδο ΕΕ, λειτούργησε με επιτυχία ο 
μηχανισμός που έχει υιοθετηθεί για την καταγραφή κατά μήνα όλων των 
υποχρεώσεων που δημιουργούνται για την Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με την 
υιοθέτηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών, οι οποίες στη συνέχεια κατά κανόνα 
δημιουργούν την υποχρέωση για κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή 
εναρμονιστικών νομοσχεδίων ή κανονισμών. Η προσπάθεια που καταβάλλεται από 
πλευράς Βουλής είναι η έγκαιρη επισήμανση προς την κυβέρνηση των 
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υποχρεώσεων αυτών, που γίνεται με διμηνιαία αποστολή επιστολών προς όλα τα 
υπουργεία ως συμπληρωματικό μέσο υπόμνησης, ανεξάρτητα και πέρα από 
οποιουσδήποτε άλλους μηχανισμούς έχει υιοθετήσει η ίδια η κυβέρνηση για 
παρακολούθηση του θέματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο, όπως και σε προηγούμενα χρόνια, η ανταπόκριση της κυβέρνησης και πάλι 
δεν ήταν σε πολλές περιπτώσεις έγκαιρη, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να 
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδια ή κανονισμοί των οποίων 
είχε παρέλθει η προθεσμία για υιοθέτηση, με βάση τις δεσμεύσεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας έναντι της ΕΕ. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υφίσταται 
αδίκως η Βουλή των Αντιπροσώπων την πίεση για ταχεία ολοκλήρωση της εξέτασής 
τους, ενώ δε θα υπήρχε πρόβλημα χρόνου, εάν είχαν κατατεθεί έγκαιρα από την 
εκτελεστική εξουσία. 
 

Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας της Βουλής των Αντιπροσώπων ετοιμάστηκαν 
σημειώματα αναφορικά με κάθε ένα από τα ενενήντα εννέα (99) νομοσχέδια και 
κανονισμούς που συνολικά κατατέθηκαν στη Βουλή για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο. Στα εν λόγω σημειώματα εντοπίζονται οι εναρμονιστικές πρόνοιες του 
νομοσχεδίου ή του κανονισμού, το σχετικό ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο βαθμός 
δεσμευτικότητας, η συμβατότητα της προτεινόμενης νομοθεσίας με το κεκτημένο, η 
δυνατότητα που υπάρχει για διαφοροποίηση οποιωνδήποτε προνοιών της και γενικά 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις κρίνονται χρήσιμες στα πλαίσια της στήριξης της 
άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Από τα πιο πάνω ψηφίστηκαν σε νόμους 
πενήντα ένα (51) νομοσχέδια και εγκρίθηκαν είκοσι οκτώ (28) κανονισμοί. Τα 
εναπομείναντα εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, 
καθώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μελέτη τους. Συνεχίστηκε επίσης ο έλεγχος για 
διαπίστωση της κατάθεσης των στοιχείων που η εκτελεστική εξουσία οφείλει να 
αποστέλλει σε σχέση με κάθε εναρμονιστικό νομοσχέδιο ή κανονισμό για την 
αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου της εξέτασής τους. 
 

Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ 

Ο ρόλος της Βουλής σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ, που υπαγορεύεται στα εθνικά κοινοβούλια από το 
Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με το Ρόλο των Εθνικών 
Κοινοβουλίων στην ΕΕ, απαιτεί έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή της σε σχέση με τα 
έγγραφα που κατατίθενται από την ΕΕ και ειδικότερα με αυτά που αφορούν τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε νομοθετικά ζητήματα. 
 
Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
ή και άλλες αρμόδιες επιτροπές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα ακόλουθα 
έγγραφα, τα οποία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, συνοδεύτηκαν από υπηρεσιακά 
σημειώματα: 

 Ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ. 

 Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ. 

 Ημερήσιες διατάξεις της ολομέλειας του ΕΚ. 

 Αποτελέσματα των εργασιών της ολομέλειας του ΕΚ. 
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 Σημειώματα, ανακοινωθέντα ή εκθέσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

 Σημειώματα ή προπαρασκευαστικά έγγραφα νομοθετικού περιεχομένου από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

 Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Άλλα έγγραφα στρατηγικού χαρακτήρα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Πιο κάτω παρατίθενται σε συντομία τα πιο σημαντικά θέματα που εξετάστηκαν κατά 
την υπό επισκόπηση περίοδο, καθώς και κατάλογος με τις νομοθετικές προτάσεις 
και άλλα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έτυχαν εξέτασης από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ.  
 
Αναφορικά με την προαναφερθείσα διαδικασία και ειδικότερα στο πλαίσιο του 
πολιτικού διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων εξέτασε την πρόταση Κανονισμού του ΕΚ 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού μετεγκατάστασης λόγω κρίσης και 
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (“Κανονισμός του 
Δουβλίνου”) του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης 
χώρας ή από απάτριδα [COM (2015) 450]. Σύμφωνα με την πρόταση, ο εν λόγω 
μηχανισμός μετεγκατάστασης αποσκοπεί, αφενός, στο να εξασφαλίζει σε επείγουσες 
ή ειδικές καταστάσεις κρίσης τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών 
μελών για μεγάλο αριθμό αιτούντων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας 
και, αφετέρου, στην ορθή εφαρμογή του συστήματος του Δουβλίνου, μεταξύ άλλων 
με την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία. 
Ειδικότερα, μετά την εξέταση του θέματος σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η εν λόγω κοινοβουλευτική 
επιτροπή διαμόρφωσε και απέστειλε κείμενο Γνώμης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
παραθέτοντας τις θέσεις των μελών του κοινοβουλίου.  
 
Περαιτέρω, στα πλαίσια της ίδιας διαδικασίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
συζήτησε την πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών 
μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους [έγγραφο COM (2015)177]. 
Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος διαμόρφωσε κείμενο 
Γνώμης με τη θέση του κοινοβουλίου, που απεστάλη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου.  
 
Η εν λόγω πρόταση κανονισμού κρίθηκε ως ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, 
εφόσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών της ΕΕ να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν τη χρήση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην 
επικράτειά τους, δεδομένης της αντίθεσης του κοινού στους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς. Κατά τη συζήτηση του θέματος στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, τα μέλη του κοινοβουλίου εξέφρασαν τις 
επιφυλάξεις και τις έντονες ανησυχίες τους μεταξύ άλλων αναφορικά με τη 
δυνατότητα αποτελεσματικής επίκλησης των προνοιών της νομοθετικής πρότασης 
να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη διάθεση γενετικά τροποποιημένων 
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οργανισμών σε τρόφιμα ή ζωοτροφές. Την επιτροπή απασχόλησε επίσης η 
αδυναμία της νομοθετικής πρότασης να προβεί σε ριζική αναθεώρηση της 
υφιστάμενης διαδικασίας λήψης αποφάσεων αναφορικά με τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς, η οποία παρέχει εξουσία στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αποφασίζει μονομερώς σε σχέση με την έγκριση γενετικά 
τροποποιημένου οργανισμού, στις περιπτώσεις όπου δε συγκεντρώνεται η 
απαραίτητη πλειοψηφία υπέρ ή κατά της έγκρισης της αίτησης αδειοδότησης. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τη Βουλή των Αντιπροσώπων απασχόλησε 
επίσης το θέμα της σύστασης, σε επίπεδο ΕΕ, της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου (Joint Parliamentary Scrutiny Group) επί των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Europol). Το εν λόγω θέμα εντάσσεται στα πλαίσια της 
εξέτασης της πρότασης Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
οργανισμό της ΕΕ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του 
νόμου (Europol) [έγγραφο COM (2013) 173]. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της 
εξέτασης του θέματος ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η εν λόγω 
επιτροπή διαμόρφωσε κείμενο Γνώμης, το οποίο απεστάλη στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και το οποίο αφορούσε την αποτελεσματική συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων στην υπό συγκρότηση Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου επί 
των δραστηριοτήτων της Europol κατά τρόπο θεσμικά ισοδύναμο με τον εξίσου 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚ.  
 
Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, στα πλαίσια πάντοτε της παρακολούθησης της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
απασχόλησε η πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [έγγραφο COM (2015) 625]. Η 
εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής “Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια” και αφορά την 
εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας 
από την ΕΕ και την αναβάθμιση του πλαισίου προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών. 
Ειδικότερα, το θέμα απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, η οποία 
αφού μελέτησε την υπό αναφορά νομοθετική πρόταση της ΕΕ και αφού 
ενημερώθηκε σχετικά από τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
και τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, διαμόρφωσε κείμενο Γνώμης, το οποίο 
απεστάλη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου. Η 
παρέμβαση της Βουλής των Αντιπροσώπων αφορούσε κυρίως τη θέσπιση επαρκών 
εγγυήσεων για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ανάγκη 
τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, δεδομένου ότι η νομοθετική πρόταση της ΕΕ 
αποσκοπεί στην περαιτέρω ποινικοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με την 
τρομοκρατία. 
 
Περαιτέρω, στα πλαίσια της ίδιας στρατηγικής της ΕΕ, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών συζήτησε και την πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της 
απόκτησης και της κατοχής όπλων [έγγραφο COM (2015) 750]. Η υπό αναφορά 
νομοθετική πρόταση της ΕΕ αφορά τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων που 
πρέπει να επιβάλλουν τα κράτη μέλη σε σχέση με την απόκτηση και την κατοχή των 
διάφορων κατηγοριών πυροβόλων όπλων και τη ρύθμιση των προϋποθέσεων 
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μεταφοράς πυροβόλων όπλων μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους Ευρωπαίους πολίτες. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο πλαίσιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποίησε αριθμό συνεδριάσεων, στις οποίες 
κλήθηκαν εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, εκπρόσωποι του Γραφείου του ΕΚ 
στην Κύπρο, εκπρόσωποι της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο, αλλά και οργανωμένα σύνολα. Όλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για 
συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που συζητούνται σε επίπεδο ΕΕ. Η ίδια 
διαδικασία ακολουθήθηκε και από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές στα 
θέματα του εξειδικευμένου χώρου δράσης τους. 
 
Η Βουλή θεωρεί σημαντική την εμπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων ομάδων 
ενδιαφερόμενων πολιτών στη διαδικασία αυτή. Εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο 
ακολουθείται η διαδικασία αυτή σε όλα τα κοινοβούλια της ΕΕ είναι ακριβώς η 
ανάγκη να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα που παρουσιάζεται λόγω της μεγάλης 
απόστασης των πολιτών κάθε χώρας μέλους από το κέντρο λήψης αποφάσεων. Η 
εμπλοκή των πολιτών και η πρόσκληση συχνότερα και πιο συστηματικά 
ενδιαφερόμενων ομάδων στις συνεδρίες των αρμόδιων επιτροπών καθιστούν τους 
πολίτες κοινωνούς των θεμάτων για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις στην ΕΕ, τους 
προετοιμάζει, αλλά και τους παρέχει την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους 
έγκαιρα, στο στάδιο κατά το οποίο οι αποφάσεις της ΕΕ δεν είναι ακόμα οριστικές. 
 
Στα πλαίσια της προτεινόμενης θέσπισης του μηχανισμού της “πράσινης κάρτας” η 
Βουλή των Αντιπροσώπων συζήτησε δύο προτάσεις για θέσπιση ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, οι οποίες υποβλήθηκαν από εθνικά κοινοβούλια άλλων κρατών μελών 
της ΕΕ. Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων εξέτασε την πρόταση του λεττονικού κοινοβουλίου για την αναθεώρηση 
της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων και την πρόταση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για τη θεσμοθέτηση της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο δίκαιο της ΕΕ. Η διαδικασία της “πράσινης κάρτας” 
αποτελεί πρωτοβουλία των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ και στοχεύει στην 
περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς τροποποίηση των υφιστάμενων συνθηκών της ΕΕ. 
Ειδικότερα, αφορά τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και διατύπωσης 
πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων εθνικών 
κοινοβουλίων για τη θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  
 
Επίσης, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είχε συνάντηση με την πρέσβειρα της 
Ολλανδίας κ. Brechje Schwachöfer. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε παρουσίαση 
των προτεραιοτήτων της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το 
πρώτο εξάμηνο του 2016 και διεξήχθη συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
 
Κατά την ίδια περίοδο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πραγματοποίησαν 
από κοινού συνάντηση με την αντιπροσωπία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας του ΕΚ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα που 
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άπτονται της Ενεργειακής Ένωσης και του ρόλου της Κύπρου στους ενεργειακούς 
σχεδιασμούς της ΕΕ. 
 
Οι προαναφερθείσες επιτροπές πραγματοποίησαν από κοινού συνάντηση με τον 
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένωση  
κ. Maroš Šefčovič, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε παρουσίαση της κατάστασης 
της Ενεργειακής Ένωσης και ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το ρόλο της 
Κύπρου στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της ΕΕ. 
 
Περαιτέρω, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
πραγματοποίησαν από κοινού συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αρμόδιο για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο κ. Valdis Dombrovskis. 
Κατά τη συνάντηση ο Ευρωπαίος Επίτροπος ενημέρωσε τις προαναφερθείσες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές σε σχέση με την πορεία ολοκλήρωσης της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στο περιεχόμενο της δέσμης 
μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση του Σταδίου 1 (“Εμβάθυνση 
στην πράξη”) και την προετοιμασία για την υλοποίηση του Σταδίου 2 της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης.  
 
Oι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Υγείας και Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
πραγματοποίησαν από κοινού συνάντηση με τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων κ. Vytenis Andriukaitis. Κατά τη συνάντηση 
συζητήθηκαν οι προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας τόσο στο επίπεδο της 
ΕΕ όσο και στην Κύπρο, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς στα τρόφιμα. 
 
Περαιτέρω, σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
έγινε παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
οικονομικό έτος 2014 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.  
 
Kατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Υπουργείο 
Εξωτερικών συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο “Τελετή Λήξης του Εθνικού 
Προγράμματος της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη 2015”. Η εν 
λόγω εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, την Παγκύπρια Πλατφόρμα Mη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την 
Ανάπτυξη (CYINDEP), το Γραφείο του ΕΚ και την Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, έλαβε χώρα φωτογραφική έκθεση και έγινε παρουσίαση 
των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν για το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη, το 
οποίο για πρώτη φορά ήταν εστιασμένο σε ζητήματα εξωτερικής δράσης της ΕΕ και 
κατ’ επέκταση στο ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. 
 
Κατά την ίδια περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων σε συνεργασία με το Γραφείο 
του ΕΚ στην Κύπρο διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο “Δικαιώματα των Γυναικών και 
Ισότητα των Φύλων: Εμπειρίες και Διδάγματα από το Βορειοευρωπαϊκό Μοντέλο”. 
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκε η κατάσταση της ισότητας των φύλων 
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στην Κύπρο και έγιναν παρουσιάσεις αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των 
θεμάτων ισότητας των φύλων στη Σουηδία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία. 
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε πολιτική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε σχέση με την 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή της Κύπρου. 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι για την καλύτερη διεξαγωγή των πιο πάνω εργασιών της 
Βουλής σημαντική ήταν η συμβολή των μόνιμων αντιπροσώπων της Βουλής στο ΕΚ.  
 

Κατάλογος νομοθετικών προτάσεων, εγγράφων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που έτυχαν 
εξέτασης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της 
παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ 

 Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 [έγγραφο COM 
(2015) 610]. 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το ΕΚ, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά 
με την αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) [COM (2015) 176]. 

 Πρόταση κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών 
μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους [COM (2015) 177]. 

 Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στις δραστηριότητες της Europol [Σύσταση Μικτής 
Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Joint Parliamentary Scrutiny Group) επί 
των δραστηριοτήτων της Europol στο πλαίσιο της πρότασης Κανονισμού του 
ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της ΕΕ για τη συνεργασία και 
την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Europol) και για την 
κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ [έγγραφο COM 
(2013) 173]. 

 Πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [έγγραφο COM 
(2015) 625]. 

 Πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και 
της κατοχής όπλων [έγγραφο COM (2015) 750]. 

 Πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού 
μετεγκατάστασης λόγω κρίσης και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
604/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση 
κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα [COM (2015) 450]. 

 Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
το οικονομικό έτος 2014 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου. 



 

76 

Ευρωπαϊκές υποθέσεις 

 Η αναθεώρηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (σε σχέση με την πρόταση του λεττονικού 
κοινοβουλίου στα πλαίσια της διαδικασίας της “πράσινης κάρτας”). 

 Η πρόταση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στα πλαίσια της διαδικασίας της 
“πράσινης κάρτας” για θεσμοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο 
δίκαιο της ΕΕ. 

 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το ΕΚ και το Συμβούλιο με τίτλο 
“Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και αποτελεσματική διαχείριση 
των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης” [COM (2015) 673]. 

 Προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της EE 
(Ιανουάριος-Ιούνιος 2016). 

 Ενημέρωση της Επιτροπής για τα ακόλουθα θέματα που απασχόλησαν το 
Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της ΕΕ (Μεταφορές), 
ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2016, και την ενδεχόμενη διαμορφωθείσα θέση της 
κυβέρνησης σε σχέση με αυτά: 

1. Απόφαση του Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αρχίσει διαπραγματεύσεις για μια περιεκτική συμφωνία 
αερομεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αφενός και της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας αφετέρου σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. 

2. Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών 
εντός του Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί εκ μέρους των κρατών μελών τις πρόνοιες για μια 
περιεκτική συμφωνία αερομεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Τουρκίας αφετέρου σε σχέση 
με θέματα που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Ένωσης. 

 Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
για την πορεία διαβούλευσης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και 
τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης και εφαρμογής του. 

 Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
για την Κοινή Γεωργική Πολιτική.  

 

Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης των υποχρεώσεων για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο 

Για την παρακολούθηση της πορείας προώθησης και υλοποίησης της εναρμόνισης 
και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έγιναν οι πιο κάτω ενέργειες: 

 Τήρηση κατάστασης όλων των εναρμονιστικών νομοσχεδίων που ψηφίζονται 
και των κανονισμών που εγκρίνονται. 

 Τήρηση κατάστασης όλων των νέων ευρωπαϊκών Οδηγιών και της αντίστοιχης 
χρονικής προθεσμίας κατά την οποία αυτές πρέπει να υιοθετηθούν από τα 
κράτη μέλη και κοινοποίησή της προς την εκτελεστική εξουσία. 
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Ευρωπαϊκές υποθέσεις 

 Καταγραφή, μετά την ψήφιση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων, των 
υποχρεώσεων της εκτελεστικής εξουσίας για υλοποίηση των προνοιών τους, 
ώστε να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα το κατά πόσο οι 
υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται. 

 Παρακολούθηση, σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία και το Γραφείο του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της πορείας των νομοσχεδίων που 
πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή, ώστε να γίνεται ο κατάλληλος 
προγραμματισμός, αλλά και υπενθύμιση προς την εκτελεστική εξουσία για τις 
υποχρεώσεις της. 

 

Διάφορα 

Επιπλέον, λειτουργοί της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχαν στις πιο 
κάτω συναντήσεις: 

 Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του ΕΚ με τις αντίστοιχες 
αρμόδιες επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών της ΕΕ 
(Λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ), Βρυξέλλες, 23 
Σεπτεμβρίου 2015. 

 Ομάδα Εργασίας Διάσκεψης Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 
Κοινοβουλίων της ΕΕ (COSAC), Λουξεμβούργο, 30 Οκτωβρίου 2015. 

 Ευρωπαϊκή Βουλή της Υπαίθρου, Schärding, Αυστρία, 4-6 Νοέμβριου 2015. 

 Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό 
και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ, Λουξεμβούργο, 7 Νοεμβρίου 2015. 

 Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου 2016, Βρυξέλλες, 16-17 Φεβρουαρίου 2016. 

 Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Αρμόδιων για την Εμπορία 
Προσώπων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ (Ολλανδική 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ), Χάγη, 13-14 Μαρτίου 2016. 

 
Λειτουργός της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αποτελεί έναν εκ των δύο 
ανταποκριτών της Βουλής των Αντιπροσώπων στην πλατφόρμα ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ (ΙΡΕΧ). Κατά την υπό 
αναφορά περίοδο οι ανταποκριτές της Βουλής τροφοδότησαν τη βάση δεδομένων 
του ΙΡΕΧ με πληροφορίες αναφορικά με το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων σε 
σχέση με τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά θέματα που 
έτυχαν εξέτασης, και συμμετείχαν στην ετήσια συνάντηση των ανταποκριτών του 
ΙΡΕΧ, που πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Νοεμβρίου 2015 στη Βιέννη. 
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Ε. Οικονομική διαχείριση 

Στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης έχει παραχθεί έργο σχετικό με τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 

 Ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού με βάση τις οδηγίες του γενικού 
διευθυντή της Βουλής. 

 Παρακολούθηση των δαπανών όσον αφορά την ορθή διαχείριση του δημόσιου 
χρήματος, την ορθή κατανομή των δαπανών στα διάφορα κονδύλια και τις 
αιτήσεις για παροχή πρόσθετων πιστώσεων στις περιπτώσεις μη επάρκειας 
της προϋπολογισθείσας πρόνοιας. 

 Χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν την αποζημίωση, τα επιδόματα και 
τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του Προέδρου και των μελών της Βουλής, καθώς 
και τη μισθοδοσία και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού της 
Βουλής. 

 Ετοιμασία προκαταβολών για επίσημες επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής 
και των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών στο εξωτερικό και λογιστική 
τακτοποίηση των προκαταβολών μετά την επιστροφή τους. 

 Τήρηση Μητρώου Προκαταβολών για τον Πρόεδρο, τους βουλευτές και τους 
λειτουργούς του κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε κοινοβουλευτικές 
αποστολές στο εξωτερικό. 

 Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με βάση τις οδηγίες του γενικού 
διευθυντή και σε συνεργασία με τους εντεταλμένους φορείς, για το κτίριο του 
κοινοβουλίου και τους περιβάλλοντες αυτό χώρους και επίβλεψη της εκτέλεσης 
διάφορων έργων, καθώς και της συντήρησης και κανονικής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων του κτιρίου της Βουλής. 

 Τήρηση Μητρώου Περιουσιακών Στοιχείων της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Τήρηση Μητρώου Δώρων που προσφέρονται σε Προέδρους άλλων 
κοινοβουλίων, σε κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες ή ξένες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές που επισκέπτονται την Κύπρο, καθώς και δώρων που 
προσφέρονται στον Πρόεδρο του σώματος ή σε κοινοβουλευτικές αποστολές 
στο εξωτερικό. 

 Διεξαγωγή αλληλογραφίας οικονομικού/λογιστικού περιεχομένου με άλλα 
κυβερνητικά τμήματα. 

 Επίβλεψη της εκτέλεσης διάφορων έργων και της συντήρησης και κανονικής 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου, με πιστή εφαρμογή των όρων που 
διαλαμβάνουν τα συμβόλαια συντήρησης που έχουν συνομολογηθεί για τους 
κτιριακούς χώρους και τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, καθώς 
και ευθύνη για την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού. 
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ΣΤ. Επικοινωνία 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού στο οποίο 
η εντεταλμένη υπηρεσία παρείχε συνεχή υποστήριξη ανήλθε στα διακόσια ογδόντα 
(280) άτομα περίπου (βουλευτές, προσωπικό Βουλής, κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, 
δημοσιογράφοι). 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέων 
συστημάτων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας και της 
αρχειοθέτησης. 
 
Παραλήφθηκε και εγκαταστάθηκε τον Απρίλιο του 2016 καινούριος διακομιστής 
(server) προς αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, γεγονός που βελτίωσε 
σημαντικά την ταχύτητα και τη σταθερότητα του εσωτερικού δικτύου. 
 
Ολοκληρώθηκε η δημιουργία προγραμμάτων αναζήτησης και μελέτης ψηφιακών 
αρχείων που περιέχουν παλαιές εκδόσεις που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της 
Βουλής, καθώς και το υλικό του Φακέλου της Κύπρου. Για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των δύο ψηφιακών αρχείων εγκαταστάθηκε ειδικός διακομιστής (server) 
και δημιουργήθηκε μικρό δίκτυο στη βιβλιοθήκη για ταυτόχρονη πρόσβαση 
τεσσάρων ερευνητών στο ψηφιοποιημένο υλικό, που περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 
πεντακοσίους (500) τόμους παλαιού και σπάνιου υλικού, π.χ. τα Πρακτικά του 
Νομοθετικού Συμβουλίου, τα Cyprus Blue Books κ.ά. Επίσης, εγκαταστάθηκε σε 
ειδικό χώρο μικρό δίκτυο για ερευνητές του υλικού του Φακέλου της Κύπρου. Η 
αξιολόγηση του εν λόγω υλικού εκκρεμεί. 
 
Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε σπάνιους 
παλαιούς τόμους, των οποίων η μελέτη δεν ήταν δυνατή, παρ’ όλο που υπάρχουν 
στη βιβλιοθήκη, λόγω της κατάστασής τους και του κινδύνου ανεπανόρθωτης 
φθοράς. Τα σπάνια αυτά έντυπα μετά την ψηφιοποίηση, που ολοκληρώθηκε, θα 
συντηρηθούν και θα παραμείνουν σε ειδικό χώρο στη βιβλιοθήκη, που έχει ήδη 
διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό. 
 
Έτυχαν επεξεργασίας διάφορες εκδόσεις που ετοίμασε η Υπηρεσία Ερευνών, 
Μελετών και Εκδόσεων και παρήχθη υλικό για εκδηλώσεις που οργάνωσε η ίδια 
υπηρεσία, όπως έντυπα και άλλο σχετικό υλικό.  
 
Κατά την υπό αναφορά περίοδο όλες οι διαδικτυακές συνδέσεις της Βουλής, τόσο 
μέσω του κυβερνητικού κόμβου για πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες του 
ενδοκυβερνητικού δικτύου όσο και οι ανεξάρτητες από τον κόμβο, μεταφέρθηκαν στο 
δίκτυο οπτικών ινών. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2016 αυξήθηκε η ταχύτητα του 
διαδικτύου από 6 Mb σε 10 Mb. 
 
Παραλήφθηκαν, ετοιμάστηκαν και χορηγήθηκαν το Νοέμβριο του 2015 στους 
βουλευτές καινούριοι φορητοί υπολογιστές. Άλλοι δεκαπέντε (15) φορητοί 
υπολογιστές χορηγήθηκαν για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Βουλής. 
 
Παραλήφθηκαν και εγκαταστάθηκαν το Νοέμβριο του 2015 εκατό δεκαπέντε (115) 
ατομικοί εκτυπωτές για τις ανάγκες των βουλευτών και του προσωπικού της Βουλής 
προς αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. Συνεχίστηκε επίσης με επιτυχία το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης μελανιών. 
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Επικοινωνία 

Παραλήφθηκαν και εγκαταστάθηκαν για χρήση των κομμάτων και των υπηρεσιών 
δέκα (10) σαρωτές δικτύου-φωτοτυπικά (network scanner-copier). 
 
Αντικαταστάθηκε και αναβαθμίστηκε το λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) σε 
όλους τους προσωπικούς και φορητούς υπολογιστές. 
 
Παραγγέλθηκαν και αναμένονται φορητοί υπολογιστές για τους νεοεκλεγέντες 
βουλευτές. Επίσης, δημιουργήθηκαν λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
καθώς και λογαριασμοί στο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOAS) και στο 
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων για όλους τους νεοεκλεγέντες βουλευτές. 
 
Πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Επικοινωνίας παρουσιάσεις των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και της χρήσης του eOAS και του προγράμματος “η-
Συνεργασία” σε βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες και προγραμματίστηκε 
επανάληψή τους το Σεπτέμβριο. 
 
Ανακυκλώθηκε τον Ιούνιο του 2016, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
πεπαλαιωμένος και μη χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός εκατό δεκαπέντε (115) 
τεμαχίων. 
 
Συνεχίστηκε κατά το ίδιο διάστημα η διαχείριση των διακομιστών (server) εσωτερικού 
δικτύου και διαδικτύου, των διακομιστών (server) και του eOAS, του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, του τηλεφωνικού συστήματος, του Wi-Fi και του προγράμματος “η-
Συνεργασία”, η ενημέρωση της ιστοσελίδας σε καθημερινή βάση και η παροχή 
υποστήριξης σε διακοσίους ογδόντα (280) χρήστες περίπου. 
 
Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τακτική ενημέρωση ερωτηματολογίων 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών για θέματα ηλεκτρονικής πληροφόρησης, 
ανταπόκριση σε αιτήματα άλλων κοινοβουλίων για παροχή πληροφοριών σε θέματα 
καλής πρακτικής κ.ά. 
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Ζ. Αρχείο 

Το Αρχείο της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει διεκπεραιώσει κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο ένα σημαντικό όγκο εργασίας, εξυπηρετώντας με έγγραφα και 
πληροφορίες τους βουλευτές και τις υπηρεσίες της Βουλής, καθώς και τους 
δημοσιογράφους και το κοινό. 
 
Η δυνατότητα του Αρχείου να διαδραματίζει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το 
ρόλο του έχει αναβαθμιστεί λόγω της εισαγωγής στη Βουλή το δεύτερο εξάμηνο του 
2006 του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου. Ο αριθμός των εγγράφων που 
είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου ανέρχεται στις εκατόν 
εβδομήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα εννέα (175 099) και κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο (Πέμπτη Τακτική Σύνοδος και Έκτακτη Σύνοδος της Δέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου) έχουν καταχωριστεί δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ (16 348) 
έγγραφα. 
 

Κατάθεση σχεδίων νόμου 

Κατά την Πέμπτη Τακτική Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου κατατέθηκαν 
στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) νομοσχέδια, 
εκατόν είκοσι μία (121) προτάσεις νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές 
επιτροπές και εβδομήντα πέντε (75) κανονισμοί, από τους οποίους επτά (7) 
αφορούν σχέδια υπηρεσίας. 
 
Κατά την Έκτακτη Σύνοδο κατατέθηκαν σαράντα δύο (42) νομοσχέδια, δεκαπέντε 
(15) προτάσεις νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές επιτροπές και δεκαεννέα 
(19) κανονισμοί. 
 
Συνολικά κατατέθηκαν διακόσια είκοσι (220) νομοσχέδια, εκατό τριάντα έξι (136) 
προτάσεις νόμου και ενενήντα τέσσερις (94) κανονισμοί. 
 

Ψήφιση/έγκριση σχεδίων νόμου 

Η ολομέλεια του σώματος κατά την Πέμπτη Τακτική Σύνοδο της Βουλευτικής 
Περιόδου ψήφισε σε νόμους εκατόν εβδομήντα ένα (171) νομοσχέδια και εβδομήντα 
μία (71) προτάσεις νόμου και ενέκρινε εξήντα εννέα (69) κανονισμούς [τρεις (3) 
αφορούν σχέδια υπηρεσίας]. Επιπρόσθετα, καταψήφισε επτά (7) προτάσεις νόμου 
και απέρριψε έναν (1) κανονισμό. Η εκτελεστική εξουσία απέσυρε έντεκα (11) 
νομοσχέδια και πέντε (5) κανονισμούς και, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών 
τους, αποσύρθηκαν δεκαπέντε (15) προτάσεις νόμου. 
 
Κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου η Βουλή ψήφισε σε 
νόμους δεκατρία (13) νομοσχέδια και τέσσερις (4) προτάσεις νόμου και ενέκρινε 
τέσσερις (4) κανονισμούς. Αποσύρθηκαν δέκα (10) νομοσχέδια, τρεις (3) προτάσεις 
νόμου και δύο (2) κανονισμοί. Ένα (1) νομοσχέδιο καταψηφίστηκε. 
 
Συνολικά ψηφίστηκαν εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) νομοσχέδια, εβδομήντα πέντε 
(75) προτάσεις νόμου και εγκρίθηκαν εβδομήντα τρεις (73) κανονισμοί. 
Αποσύρθηκαν είκοσι ένα (21) νομοσχέδια, δεκαοκτώ (18) προτάσεις νόμου και επτά 
(7) κανονισμοί. Καταψηφίστηκαν ένα (1) νομοσχέδιο και επτά (7) προτάσεις νόμου 
και απορρίφθηκε ένας (1) κανονισμός. 
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Αρχείο 

 Νομοσχέδια Προτάσεις 
νόμου 

Κανονισμοί 

Πέμπτη Τακτική Σύνοδος    

Ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν  171 71 69 

Αποσύρθηκαν  11 15 5 

Καταψηφίστηκαν/Απορρίφθηκαν  -- 7 1 

Έκτακτη Σύνοδος    

Ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν  13 4 4 

Αποσύρθηκαν  10 3 2 

Καταψηφίστηκαν/Απορρίφθηκαν 1 -- -- 

Σύνολο    

Ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν 184 75 73 

Αποσύρθηκαν 21 18 7 

Καταψηφίστηκαν/Απορρίφθηκαν 1 7 1 

 
Ψήφιση/έγκριση σχεδίων νόμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

Σε εννέα (9) συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος κατατέθηκαν στη Βουλή και 
ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν αυθημερόν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος πέντε (5) 
νομοσχέδια, τέσσερις (4) προτάσεις νόμου και ένας (1) κανονισμός. Αυτά έχουν ως 
εξής: 
 
Νομοσχέδια που ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

 Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2015. 
(Μετάθεση της προθεσμίας καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από τις 
30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 30 Νοεμβρίου 2015 και κατ’ επέκταση μετάθεση της 
προθεσμίας εξόφλησης με έκπτωση 15% της εν λόγω φορολογίας μέχρι την 31η 
Οκτωβρίου 2015.) 
(17.9.2015) 

 

 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2015. 
(Παράταση και για το έτος 2016 της απαγόρευσης της πλήρωσης με 
οποιοδήποτε τρόπο κάθε κενής θέσης στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.) 
(10.12.2015) 

 

 Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Τροποποίηση ώστε να μην απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής 
των Αντιπροσώπων πριν από το διορισμό Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού 
Εφόρου Φορολογίας από το Υπουργικό Συμβούλιο.) 
(24.3.2016) 
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 Ο περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2016. 
(Ρύθμιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου στα 
πλαίσια της εφαρμογής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για 
αποκρατικοποίηση του εμπορικού τμήματος του λιμανιού της Λεμεσού.) 
(24.3.2016) 

 

 Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και 
Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 
2016. 
(Μετατροπή εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία σε 
αορίστου χρόνου με τη συμπλήρωση τριάντα μηνών απασχόλησης.) 
(14.4.2016) 

 
Προτάσεις νόμου που ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 
Νόμος του 2015. 
(Αναστολή της ρύθμισης θεμάτων πώλησης, εκχώρησης και διάθεσης 
δανειακού χαρτοφυλακίου και/ή δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις 
πιστωτικής διευκόλυνσης μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2015 αντί μέχρι την 30ή 
Οκτωβρίου 2015.) 
(29.10.2015) 

 

 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016. 
(Παράταση της καταβολής του ετήσιου ή του εξαμηνιαίου τέλους κυκλοφορίας 
κάθε μηχανοκίνητου οχήματος για το έτος 2016 από τις 10 Μαρτίου μέχρι τις 24 
Μαρτίου 2016.) 
(10.3.2016) 

 

 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016. 
(Παραχώρηση του δικαιώματος σε δικαιούχους υποβολής δήλωσης 
εισοδήματος ηλεκτρονικά οι οποίοι δεν το έπραξαν εντός της νόμιμης 
προθεσμίας να το πράξουν μέχρι την 30ή Απριλίου 2016.) 
(7.4.2016) 
 

 Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 
1. Καθορισμός του επιβλητέου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας επί της συνολικής 

ακίνητης ιδιοκτησίας κάθε υπόχρεου προσώπου για το έτος 2016 ότι θα 
είναι στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του φορολογητέου ποσού που 
προκύπτει με βάση τους ισχύοντες σήμερα φορολογικούς συντελεστές και 
την ακολουθούμενη μεθοδολογία αναφορικά με την αξία της φορολογητέας 
ακίνητης ιδιοκτησίας, δηλαδή την αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, 
νοουμένου ότι ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί μέχρι την 31η 
Οκτωβρίου 2016. 

2. Καθορισμός του καταβλητέου με βάση τους ίδιους συντελεστές και 
μεθοδολογία φόρου στο είκοσι επτάμισι τοις εκατό (27,5%), σε περίπτωση 
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που η εξόφληση του οφειλόμενου φόρου θα διενεργηθεί μεταξύ της 1ης 
Νοεμβρίου 2016 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 

3. Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ίσης προς δέκα τοις εκατό (10%) επί 
του ποσοστού του φόρου που θα επιβάρυνε το φορολογούμενο 
πρόσωπο, εάν αυτό κατέβαλλε, σύμφωνα με τα πιο πάνω, το φόρο μεταξύ 
1ης Νοεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2016. 

4. Κατάργηση της υποχρέωσης επιβολής και είσπραξης φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας, η οποία να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2017, για το 
φορολογικό έτος 2017 και για κάθε έτος που ακολουθεί.) 

(14.7.2016) 
 
Κανονισμοί που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

 Οι περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Προστασία 
Αγοραστών) Κανονισμοί του 2015. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας μεταβίβασης ακινήτου επ’ ονόματι αγοραστή, μεταφορά υποθήκης 
ή/και εμπράγματου βάρους ή/και απαγόρευσης από το υπό μεταβίβαση ακίνητο 
σε άλλο ακίνητο και τεκμηρίωσης της ένστασης μεταβίβασης ακινήτου.) 
(3.9.2015) 
 

Αναπεμφθέντες νόμοι 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις 
εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέπεμψε τους ακολούθους πέντε (5) νόμους για 
επανεξέταση: 
 

 Ο περί Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων 
του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.052.064-2011)  
(Πρόταση νόμου). 
[Τροποποίηση του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου, ώστε να ενισχυθεί το Ταμείο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με έσοδα που προκύπτουν από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (δικαιώματα 
εκπομπής).] 
(Ψηφίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016, αναπέμφθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 
2016.) 
(Αποδοχή της αναπομπής στις 10 Μαρτίου 2016.) 

 

 Ο περί Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την 
Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμος 
του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.185-2015) 
(Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 
2012/29/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα και την προστασία 
θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου”.) 
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(Ψηφίστηκε στις 10 Μαρτίου 2016, αναπέμφθηκε στις 28 Μαρτίου 2016.) 
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 
7 Απριλίου 2016.) 

 

 Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
 (Αρ. Φακ. 23.02.053.059-2012) 
 (Πρόταση νόμου). 

(Τροποποίηση του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου με την επιβολή 
υποχρέωσης, στα πλαίσια της διεξαγωγής εμπορίου, επιχείρησης ή 
επαγγέλματος, αναγραφής της ένδειξης της χώρας κατασκευής ή παραγωγής 
των παραδοσιακών χειροτεχνημάτων που εισάγονται ή προσφέρονται εντός της 
Δημοκρατίας.)  
(Ψηφίστηκε στις 10 Μαρτίου 2016, αναπέμφθηκε την 31η Μαρτίου 2016.) 

 (Αποδοχή της αναπομπής στις 14 Απριλίου 2016.) 
 

 Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
 (Αρ. Φακ. 23.02.057.011-2016) 
 (Πρόταση νόμου). 

(Τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να 
καλυφθούν ορισμένα κενά που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις περιπτώσεις 
εργοδοτουμένων οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους με άδεια 
ασθενείας, καθώς και για την περίοδο που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά 
τη λήξη αυτής.)  
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016, αναπέμφθηκε στις 27 Απριλίου 2016, μετά 
τη διάλυση της Βουλής.) 
(Αποδοχή της αναπομπής.) 
 

 Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.057.066-2016) 
(Ρύθμιση της πληρωμής οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων προς τα 
Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αδειών, Πλεονάζοντος Προσωπικού, 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής σε μηνιαίες 
δόσεις). 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου, αναπέμφθηκε στις 27 Απριλίου 2016, μετά τη 
διάλυση της Βουλής.)  
(Αποδοχή της αναπομπής.) 
 

Αναφορές στο Ανώτατο Δικαστήριο 

 Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.161-2013) 
[Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 10ης Μαρτίου 2010 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) 
και παράλληλα εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων.] 
(Ψηφίστηκε στις 7 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 26 Απριλίου 2016.) 
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(Αρ. Αναφοράς 4/2016) 
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 

 

 Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.160-2013) 
[Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 10ης Μαρτίου 2010 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων) και παράλληλα εκσυγχρονισμός ορισμένων 
διατάξεων.] 
(Ψηφίστηκε στις 7 Απριλίου 2016.)  
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 26 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 5/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.  
(Αρ. Φακ. 23.02.056.095-2015) 
(Πρόταση νόμου). 
(Ρυθμίσεις ώστε, στην περίπτωση που σε πιστωτικό ίδρυμα υποκείμενο σε 
εξυγίανση εφαρμόζεται το μέτρο της διάσωσης με ίδια μέσα και χρεωστικοί τίτλοι 
και υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων καταθέσεων ή μετοχών του 
επηρεαζόμενου ιδρύματος, μετατρέπονται, απομειώνονται ή διαγράφονται, τα 
δικαιούχα πρόσωπα να αποκτούν δικαίωμα εκπροσώπησής τους στο διοικητικό 
συμβούλιο του επηρεαζόμενου ιδρύματος.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 26 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 1/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Διοικητικών Συμβουλίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.  
(Αρ. Φακ. 23.02.057.023-2016) 
(Πρόταση νόμου). 
(Καθιέρωση της ποσόστωσης του ενός τρίτου τουλάχιστον για κάθε φύλο όσον 
αφορά τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.)  
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 26 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 2/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί της Ρύθμισης Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων 
Νόμος του 2016.  
(Αρ. Φακ. 23.02.056.150-2015) 
(Πρόταση νόμου). 
(Ρύθμιση των αναδιαρθρώσεων χορηγήσεων/πιστωτικών διευκολύνσεων οι 
οποίες χορηγήθηκαν με εξασφάλιση αξιόγραφα που εκδόθηκαν από 
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αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή μετοχές που προήλθαν από τη μετατροπή 
των εν λόγω αξιογράφων σε μετοχές.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.)  
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 26 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 3/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.040-2016) 
(Πρόταση νόμου). 
(Παροχή στο Ανώτατο Δικαστήριο της δυνατότητας έκδοσης διαδικαστικού 
κανονισμού με τον οποίο να ρυθμίζεται η υποβολή στο Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και δήλωσης μεταβολής 
περιουσιακών στοιχείων από δικαστές.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 27 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 6/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων 
Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών 
και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016.  
(Αρ. Φακ. 23.02.055.015-2014-23.02.056.020-2015) 
(Προτάσεις νόμου). 
(Κατάργηση των εξαιρέσεων που προνοούνται σε σχέση με τις ενέργειες, 
δραστηριότητες ή ιδιότητες οι οποίες καθορίζονται ως ασυμβίβαστες για τους 
αξιωματούχους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 27 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 7/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016.  
(Αρ. Φακ. 23.02.056.121-2015) 
(Πρόταση νόμου). 
(Ρυθμίσεις ώστε οι διατάξεις του βασικού νόμου να μην τυγχάνουν εφαρμογής 
σε ό,τι αφορά την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 27 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 8/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.055.069-2014) 
(Πρόταση νόμου). 
(Τροποποίηση των διατάξεων του ποινικού κώδικα που αφορούν την 
τοκογλυφία.) 
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(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 9/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.109-2013) 
(Πρόταση νόμου). 
(Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου που διενεργεί η προβλεπόμενη 
Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, καθώς και δημοσίευση της υποβαλλόμενης 
δήλωσης περιουσιακών στοιχείων.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 
(Αρ. Αναφοράς 10/2016) 
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 

 

 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.031-2016) 
(Πρόταση νόμου). 
[Διασφάλιση της διαφάνειας και πρόληψη της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, με 
την ενίσχυση των υφιστάμενων διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο που 
ασκείται σε σχέση με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες), 
όπου υπάρχουν, και με τη θέσπιση τέτοιων ρυθμίσεων, όπου δεν υφίστανται.] 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 11/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.008-2016) 
(Πρόταση νόμου). 
[Διασφάλιση της διαφάνειας και πρόληψη της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, με 
την ενίσχυση των υφιστάμενων διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο που 
ασκείται σε σχέση με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες), 
όπου υπάρχουν, και με τη θέσπιση τέτοιων ρυθμίσεων, όπου δεν υφίστανται.] 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 12/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση 
και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.108-2013) 
(Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου που διενεργεί το τριμελές 
συμβούλιο, δημοσίευση της υποβαλλόμενης δήλωσης περιουσιακών στοιχείων 
και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του βασικού νόμου.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
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(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 
 (Αρ. Αναφοράς 13/2016) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

 Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.034-2016) 
(Πρόταση νόμου). 
[Διασφάλιση της διαφάνειας και πρόληψη της διαφθοράς στο στρατό, με την 
ενίσχυση των υφιστάμενων διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο που ασκείται σε 
σχέση με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες), όπου 
υπάρχουν, και με τη θέσπιση τέτοιων ρυθμίσεων, όπου δεν υφίστανται.] 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 
(Αρ. Αναφοράς 14/2016) 
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 

 

 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.032-2016) 
(Πρόταση νόμου). 
[Διασφάλιση της διαφάνειας και πρόληψη της διαφθοράς στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, με την ενίσχυση των υφιστάμενων διατάξεων που αφορούν τον 
έλεγχο που ασκείται σε σχέση με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (πόθεν 
έσχες), όπου υπάρχουν, και με τη θέσπιση τέτοιων ρυθμίσεων, όπου δεν 
υφίστανται.] 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 
(Αρ. Αναφοράς 15/2016) 
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 

 

 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.033-2016) 
(Πρόταση νόμου). 
[Διασφάλιση της διαφάνειας και πρόληψη της διαφθοράς στην αστυνομία, με την 
ενίσχυση των υφιστάμενων διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο που ασκείται σε 
σχέση με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες), όπου 
υπάρχουν, και με τη θέσπιση τέτοιων ρυθμίσεων, όπου δεν υφίστανται.] 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.)  
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 
(Αρ. Αναφοράς 16/2016) 
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 

 

Θέματα προς συζήτηση 

Τα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος θέματα που ενεγράφησαν από τους βουλευτές 
είτε στην ολομέλεια του σώματος είτε αυτεπάγγελτα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές 
κατά την Πέμπτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου ανέρχονται στα εκατό 
σαράντα επτά (147), από τα οποία τέσσερα (4) ενεγράφησαν στην ολομέλεια. Στην 
Έκτακτη Σύνοδο ενεγράφησαν ενενήντα έξι (96) θέματα. 
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, όλα τα θέματα της Ι΄ Βουλευτικής Περιόδου 
διεγράφησαν. Αναλυτικά για το 2011 διεγράφησαν εκατό δεκαοκτώ (118), για το 
2012 τριάντα επτά (37), για το 2013 δεκαοκτώ (18), για το 2014 δέκα (10) θέματα και 
για το 2015 ένα (1) θέμα. 
 
Ένα (1) θέμα που ενεγράφη στις κοινοβουλευτικές επιτροπές έληξε με έκθεση που 
κυκλοφόρησε στις 8 Μαρτίου 2016. Τέσσερα (4) θέματα που ενεγράφησαν στην 
ολομέλεια διεγράφησαν στις 14 Απριλίου 2016 εξαιτίας της αυτοδιάλυσης της 
Βουλής. Ένα (1) θέμα που ενεγράφη στην ολομέλεια έληξε ενώπιόν της και είναι το 
ακόλουθο: 
 

 Ο τρόπος χειρισμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του Ταμείου για 
Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) - Προβλήματα, προοπτικές και 
προσδοκίες. 
(Αρ. Φακ. 23.05.048.005-2015) 
(25.2.2016) 

 

Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

Κατά την Πέμπτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου οι βουλευτές υπέβαλαν 
προς τους αρμόδιους υπουργούς τετρακόσιες είκοσι πέντε (425) ερωτήσεις και 
έλαβαν διακόσιες εβδομήντα δύο (272) απαντήσεις, που αφορούσαν ερωτήσεις της 
ίδιας συνόδου, και εκατόν ενενήντα πέντε (195) απαντήσεις, που αφορούσαν 
ερωτήσεις των προηγούμενων συνόδων, συνολικά τετρακόσιες εξήντα επτά (467) 
απαντήσεις. 
 
Κατά την Έκτακτη Σύνοδο οι βουλευτές υπέβαλαν προς τους αρμόδιους υπουργούς 
πενήντα πέντε (55) ερωτήσεις και έλαβαν ενενήντα δύο (92) απαντήσεις, που 
αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων και επτά (7) απαντήσεις, που 
αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων μη επανεκλεγέντων βουλευτών. 
Συνολικά υποβλήθηκαν ενενήντα εννέα (99) απαντήσεις. 
 

Αιτιολογικά σημειώματα  

Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά την Πέμπτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου πέντε (5) αιτιολογικά σημειώματα για την πρόσληψη ή την παράταση 
υπηρεσιών έκτακτου προσωπικού στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία. 
 
Επίσης, κατά την Έκτακτη Σύνοδο η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε ένα (1) 
αιτιολογικό σημείωμα για την απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων στον Κυπριακό 
Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Συνολικά εξετάστηκαν έξι (6) αιτιολογικά 
σημειώματα.  
 

Εκθέσεις που κατατέθηκαν στην ολομέλεια 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων τις πιο κάτω εκθέσεις: 
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Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για την 
κατάσταση του νομίσματος και των κεφαλαίων και αξιών της τράπεζας κατά την 30ή 
Ιουνίου 2015 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 119 του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
(17.9.2015) 
 
Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2014. 
(16.12.2015) 

 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Έκθεση εσόδων, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2015, από τη δημοπράτηση των 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου του έτους 2014 και ο τρόπος 
διάθεσής τους σύμφωνα με το άρθρο 21(4) του περί της Θέσπισης Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου του 2011 [Ν. 
110(Ι)/2011]. 
(8.10.2015) 
 
Ετήσια έκθεση από το Τμήμα Δασών με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2016 
αναφορικά με αδικήματα που έτυχαν συμβιβασμού (εξώδικης ρύθμισης) για το έτος 
2015, με βάση το άρθρο 55Α του περί Δασών Νόμου του 2012 [Ν. 25(Ι)/2012]. 
(11.2.2015) 

 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  

Έκθεση όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς το Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2014 [Ν. 
21(ΙΙ)/2014] για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων. 
(3.9.2015) 
 
Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2015, για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2015 έως 
την 30ή Ιουνίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της 
Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου αρ. 74 του 1988.  
(17.9.2015) 
 
Έκθεση όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς την ΑΗΚ, σύμφωνα με το 
εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου για το έτος 2014 Νόμου του 2014 [Ν. 32(ΙΙ)/2014] - Μεταφορά 
περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων. 
(24.9.2015) 
 
Ετήσια έκθεση εξώδικης διευθέτησης των καταναλωτικών απαιτήσεων με την 
παραπομπή τους σε διαιτησία για το έτος 2014 σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του περί 
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Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους 
σε Διαιτησία Νόμου του 2011 [Ν. 78(Ι)/2011]. 
(19.11.2015) 
 
Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2015, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την 
περίοδο από την 1η Ιουλίου 2015 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 σύμφωνα με το 
άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή 
και Εκτίμηση) Νόμου αρ. 74 του 1988. 
(26.11.2015) 
 
Ετήσια έκθεση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2014 με ημερομηνία 17 
Μαρτίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμων 
του 1960-2014 (Κεφ. 171). 
(24.3.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν 
από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς το 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 
4 του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 
2015 Νόμου του 2015 [Ν. 37(ΙΙ)/2015] για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων. 
(23.6.2016) 

 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

Έκθεση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2015, για την 
εφαρμογή του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα - Συγκεντρωτική κατάσταση και έκθεση για το έτος 2014 σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου [Ν. 146(Ι)/2009]. 
(3/9/2015) 
 
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με 
τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2015 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015. 
(17.9.2015) 
 
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων, απολογισμός και ισολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2015, για το 2014 
σύμφωνα με το άρθρο 25(4) των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Νόμων του 1999 έως 2007. 
(29.10.2015) 
 
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2015, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με 
τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η 

Ιουλίου 2015 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015. 
(26.11.2015) 
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Έκθεση, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων προς την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, σύμφωνα 
με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2014 Νόμου του 2014 [Ν. 20(ΙΙ)/2014]. 
(25.2.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 
ημερομηνία 30 Μαρτίου 2016 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις 
επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η 

Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 
73 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010-2015 [N. 59(Ι)2010].  
(7.4.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 30 Μαΐου 2016, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις 
επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2016. 
(9.6.2016)  

 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Έκθεση, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2015, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών προς την Υπηρεσία Θήρας 
και Πανίδας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Ταμείου 
Θήρας του 2015 Νόμου του 2015 [Ν. 16(ΙΙ)/2015]. 
(17.9.2015) 
 

Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2015, για την 
εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με 
το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου 74/88, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την 
απόφαση αρ. 77.829, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2014. 
(24.9.2015) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2015, αποσταλείσα από τον Υπουργό 
Εσωτερικών μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 16 
Σεπτεμβρίου 2015, αναφορικά με την επιβεβαίωση της ίδρυσης της κοινότητας 
Τροόδους, με σκοπό την εξασφάλιση στατιστικού κωδικού για την κοινότητα, 
σύμφωνα με το άρθρο 114 των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2015. 
(8.10.2015) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών προς την Υπηρεσία Θήρας 
και Πανίδας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Ταμείου 
Θήρας του 2015 Νόμου του 2015 [Ν. 16(ΙΙ)/2015]. 
(5.11.2015) 
 

Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2015, για την 
εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με 
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το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου 74/88, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την 
απόφαση με αρ. 77.830, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2014. 
(21.1.2016) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2015, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών προς την Υπηρεσία Θήρας 
και Πανίδας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Ταμείου 
Θήρας του 2015 Νόμου του 2015.  
(21.1.2016) 
 

Έκθεση όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό 
Εσωτερικών προς την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2015 Νόμου του 2015 
[Ν. 16(ΙΙ)/2015]. 
(11.2.2016) 

 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  

Έκθεση προόδου υπ’ αριθμόν 5 αναφορικά με την αδειοδότηση μακράς διάρκειας ή 
παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης του εμπορικού 
τμήματος του Λιμένος Λεμεσού από την έναρξη του έργου (Νοέμβριος 2014) μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2015, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 
17(1) του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014  
[Ν. 28(Ι)/2014]. 
(10.12.2015) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων 
που δόθηκαν από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προς την 
Αρχή Λιμένων Κύπρου για μεταφορά πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί 
Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2016 Νόμου του 2016  
[Ν. 2(ΙΙ)/2016]. 
(14.7.2016) 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 και 29) 
του 2015 αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 28 Ιουλίου 2015 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2015 
Νόμου του 2014 [Ν. 57(ΙΙ)/2014]. 
(3.9.2015) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2015 του προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμου του 2015 [Ν. 6(ΙΙ)/2015]. 
(17.9.2015) 
 
Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων για το δεύτερο τρίμηνο του 
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2015 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 
(17.9.2015) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 και 41) του 2015 
αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 9 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με 
το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου του 2014 
[Ν. 57(ΙΙ)/2014]. 
(15.10.2015) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 42, 43, 44, 45, 46 και 47) του 2015 αποσταλέντα 
από το Υπουργείο Οικονομικών την 21η Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με το εδάφιο (1) 
του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου του 2014 [Ν. 57(ΙΙ)/2014]. 
(29.10.2015) 
 
Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για το έτος 2014, 
όπως προνοείται από το άρθρο 24 των Κανονισμών που διέπουν τη Συνθήκη του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 
(29.10.2015) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2015, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2015, του 
προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 
4(1) του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2015 
Νόμου του 2015 [Ν. 13(ΙΙ)/2015]. 
(29.10.2015) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2015 του προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2015 
[Ν. 8(ΙΙ)/2015]. 
(29.10.2015) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 48, 49, 50, 52, 53, 54 και 55) του 2015 
αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 17 Νοεμβρίου 2015 σύμφωνα με 
το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου του 2014. 
(26.11.2015) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2015 του προϋπολογισμού του Ταμείου 
Δημοσίων Δανείων του 2015 σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
του Ταμείου Δημοσίων Δανείων του 2015 Νόμου του 2015 [Ν. 22(ΙΙ)/2015]. 
(26.11.2015) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2015, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2015, του 
προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών του 2015 Νόμου του 2016 [Ν. 1(ΙΙ)/2015]. 
(3.12.2015) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2015 του προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με το 
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άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2015 
[Ν. 8(ΙΙ)/2015]. 
(16.12.2015) 
 
Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, αναφορικά 
με την καταβολή μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τα έτη 
2013 και 2014 σύμφωνα με το άρθρο 17Α του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου Νόμου του 2006 [Ν. 117(Ι)/2006]. 
(16.12.2015) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86 και 88) του 2015 αποσταλέντα από το 
Υπουργείο Οικονομικών στις 30 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου του 2014 [Ν. 57(ΙΙ)/2014]. 
(21.1.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2015 του προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2015 
[Ν. 8(ΙΙ) 2015]. 
(21.1.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, (αρ. 3) του 2015 του 
προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) 
του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμου 
του 2015.  
(21.1.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2015 του προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 
4(1) του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2015 
[Ν. 13(ΙΙ) 2015]. 
(21.1.2016) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98 και 99) του 2015 
αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 9 Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα 
με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου του 2014 
[Ν. 57(ΙΙ)/2014]. 
(11.2.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2016, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του 
προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών του 2016 Νόμου του 2015 [Ν. 43(ΙΙ)/2015]. 
(10.3.2016) 
 
Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2016, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων για το τρίτο τρίμηνο του 
2015 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 
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(24.3.2016) 
 
Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2016, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων για το τέταρτο τρίμηνο του 
2015 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 
(24.3.2016) 
 
Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του 
συντάγματος. 
(31.3.2016) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 10, 11, 12, 14, 15 και 16) του 2016 αποσταλέντα 
από το Υπουργείο Οικονομικών στις 11 Απριλίου 2016 σύμφωνα με το εδάφιο (1) 
του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου του 2015 [Ν. 49(ΙΙ)/2015]. 
(14.4.2016) 
 
Εαρινή έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2016 σύμφωνα με τον περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014 [Ν. 
20(Ι)/2014]. 
(9.6.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2016 του προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2016, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2016 
[Ν. 1(ΙΙ) του 2016]. 
(9.6.2016) 
 
Τρίτη ετήσια έκθεση πεπραγμένων, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2016, αναφορικά με τη 
διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών 
ιδρυμάτων σύμφωνα με τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας 
Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 [Ν. 106(Ι)/2013]. 
(9.6.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2016, (αρ. 1) του 2016 του 
προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2016 σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 
2016 Νόμου του 2016 [Ν. 29(ΙΙ)/2016]. 
(9.6.2016) 
 
Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2016, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων για το πρώτο τρίμηνο του 
2016 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 
(9.6.2016) 
 
Ετήσια έκθεση του Εφόρου Φορολογίας, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2016, για το έτος 
2015 σύμφωνα με το άρθρο 4(13)(α) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου του 
2014 [Ν. 70(Ι)/2014]. 
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(16.6.2016) 
 
Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας, 
ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2016, για το έτος 2015 για τους πιο κάτω οργανισμούς: 

1. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, 

2. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 

3. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, 

4. Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, 

5. Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών,  

6. Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. 

(16.6.2016) 
 

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24) του 2016 
αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών την 21η Ιουνίου 2016 σύμφωνα με το 
εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου του 2015  
[Ν. 49(ΙΙ)/2015]. 
(23.6.2016) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 25 και 28) του 2016 αποσταλέντα από το 
Υπουργείο Οικονομικών την 8η Ιουλίου 2016, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου του 2015 [Ν. 49(ΙΙ)/2015]. 
(14.7.2016) 

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

Ενημερωτικός κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις 
κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία 
πρόσληψης και λήξης συμβολαίου που δίδεται σε συμβασιούχο ή αναπληρωτή 
εκπαιδευτικό λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών αυτών, χωρίς αναφορά σε 
προσωπικά στοιχεία, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2015, σύμφωνα με το άρθρο 
16 (3) του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου του 2014 [Ν. 57(ΙΙ)/2014]. 
(3.9.2015) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Πίνακας αρ. 1 του 2015), σύμφωνα με το άρθρο 
4 του περί προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2015 
Νόμου του 2015 [Ν. 15(ΙΙ) του 2015]. 
(22.10.2015) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2015, όσον αφορά την ενίσχυση άρθρων ενός 
κεφαλαίου από εξοικονομήσεις από άλλα άρθρα άλλου κεφαλαίου του 
προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμφωνα με το εδάφιο 
(3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου του 2015 Νόμου του 2015 [Ν. 32(ΙΙ)/2015]. 
(12.11.2015) 
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Έγγραφο, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015, που αφορά την παραχώρηση 
υπηρεσιών εκπαιδευτικών λειτουργών για το σχολικό έτος 2015-2016, δυνάμει του 
περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου [Ν. 43(Ι)/1996]. 
(21.1.2016) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς το 
Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (Πίνακας αρ. 1 του 2015), σύμφωνα με το άρθρο 4 
του περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2015 Νόμου 
του 2015 [Ν. 23(ΙΙ)/2015]. 
(18.2.2016) 
 
Ενημερωτικός κατάλογος, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2016, στον οποίο 
περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των 
αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου 
που δίδεται σε συμβασιούχο ή αναπληρωτή εκπαιδευτικό λειτουργό για την κάλυψη 
των αναγκών αυτών στη δημοτική και μέση εκπαίδευση, χωρίς αναφορά σε 
προσωπικά στοιχεία, για τον μήνα Ιανουάριο 2016, σύμφωνα με το άρθρο 16 (3) 
του περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμου του 2013 [Ν. 52(ΙΙ)/2013]. 
(24.3.2016) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού (Πίνακας αρ. 2 του 2015), σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί 
Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2015 Νόμου του 
2015 [Ν. 15(ΙΙ)/2015]. 
(9.6.2016) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων 
που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού (Πίνακας αρ. 3 του 2015), σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί 
Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2015 Νόμου του 
2015 [Ν. 15(ΙΙ)/2015]. 
(14.7.2016) 
 
Ενημερωτικός κατάλογος, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2016, στον οποίο 
περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των 
αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου 
που δίδεται σε συμβασιούχο ή εκπαιδευτικό λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών 
αυτών στη δημοτική και μέση εκπαίδευση, χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, 
για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2016, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 16 
του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου του 2015 [Ν. 49(ΙΙ)/2015]. 
(14.7.2016) 
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Υπουργείο Υγείας 

Ετήσια έκθεση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2014, ημερομηνίας 9 
Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 53(3) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας 
Νόμου του 2001 [Ν. 89(Ι)/2001]. 
(12.11.2015) 

 
Ετήσια έκθεση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2015, ημερομηνίας 
27 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 53(3) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας 
Νόμου του 2001 [Ν. 89(Ι)/2001]. 
(30.6.2016)  

 

Γενικός Ελεγκτής 

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση για ημικρατικούς οργανισμούς για το 2014. 
(18.6.2016)  

 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο 

Φθινοπωρινή Έκθεση για το 2015 και Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου για την πορεία 
υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης, σύμφωνα με τα άρθρα 37, 46 και 62 
του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 [Ν. 20(Ι)/2014]. 
(5.11.2015) 
 
Δεύτερη Ετήσια Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2015, δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 33 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι)/2014]. 
(4.2.2016) 

 

Έφορος Αποκρατικοποιήσεων 

Πέμπτη Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την 
περίοδο από την 1η Αυγούστου 2015 έως την 31η Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 17(1) του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης 
Νόμου του 2014 [Ν. 28(Ι)/2014]. 
(21.1.2016) 
 
Έκτη Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την 
περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως την 31η Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 17(1) του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης 
Νόμου του 2014 [Ν. 28(Ι)/2014]. 
(14.4.2016) 
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Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

Δεύτερη τριμηνιαία Έκθεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για 
το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014 [Ν. 139(Ι)/2014]. 
(3.9.2015) 
 
Τρίτη τριμηνιαία Έκθεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το 
τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014 [Ν. 139(Ι)/2014]. 
(22.10.2015) 
 
Τέταρτη Τριμηνιαία Έκθεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για 
το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 προς τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014 [Ν. 139(Ι)/2014]. 
(21.1.2016) 
 
Ετήσιος Προϋπολογισμός Δαπανών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το 
έτος 2016, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 62 των περί 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014  
[Ν. 138(Ι)/2002]. 
(28.1.2016) 
 
Πέμπτη Τριμηνιαία Έκθεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το 
τρίμηνο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014 [Ν. 139(Ι)/2014]. 
(31.3.2016) 
 
Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2016, για 
ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις πρόσφατες αποφάσεις 
μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου 10 του άρθρου 47Α των περί Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου Νόμων του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014 [Ν. 138(Ι)/2002)]. 
(16.6.2016) 
 
Έκτη Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το 
τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014 [Ν. 139(Ι)/2014]. 
(14.7.2016) 
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Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

Έκθεση, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, για μεταφορά πιστώσεων από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του περί 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2015 Νόμου του 
2015 [Ν. 17(ΙΙ)/2015)]. 
(3.9.2015) 
 
Ετήσια Έκθεση του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το έτος 
2014, σύμφωνα με το άρθρο 51(2) του περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών Νόμου του 2003 [Ν. 64(Ι)/2003)].  
(17.9.2015) 
 
Έκθεση, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2016, για μεταφορά πιστώσεων από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του περί 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2015 Νόμου του 
2015 [Ν. 17(II)/2015]. 
(24.3.2016) 

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

Ενδέκατη Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου, που περιλαμβάνει και την Ετήσια Έκθεση του Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου, καθώς και την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας για το 2014, σύμφωνα με τα άρθρα 18(1), 19(3), 61(3) και 62(3) των 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2012 [Ν. 122(Ι)/2003]. 
(21.1.2016)  

 

Κρατικός προϋπολογισμός για το 2016 

Στις 8 Οκτωβρίου 2015 κατατέθηκε ενώπιον του σώματος ο κρατικός 
προϋπολογισμός για το 2016 και στις 3 Δεκεμβρίου 2015 ο Υπουργός Οικονομικών 
παρουσίασε στη Βουλή, με την ευκαιρία της συζήτησης του προϋπολογισμού για το 
2016, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό 
του 2016 άρχισε το απόγευμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 με τις ομιλίες των αρχηγών 
ή εκπροσώπων των κομμάτων. Η συζήτηση συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, 17 
Δεκεμβρίου 2015, το πρωί και το απόγευμα με ομιλίες βουλευτών. Το βράδυ της 17ης 
Δεκεμβρίου 2015 η συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2016 ολοκληρώθηκε με 
την ψήφισή του. Υπέρ ψήφισαν είκοσι εννιά (29) βουλευτές, κατά είκοσι έξι (26) και 
κανένας δεν τήρησε αποχή. 
 
Στις 10 Δεκεμβρίου 2015 και στις 28 Ιανουαρίου 2016 εγκρίθηκαν από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων αποφάσεις που εξουσιοδότησαν τη διενέργεια δαπάνης από νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016, 
αντίστοιχα. 
 

Ειδικά εντάλματα πληρωμής 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο κατατέθηκαν στην ολομέλεια από το Υπουργείο 
Οικονομικών ενενήντα πέντε (95) ειδικά εντάλματα πληρωμής, από τα οποία τα 
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ογδόντα τρία (83) αφορούν την εξουσιοδότηση παραχώρησης πρόσθετων 
πιστώσεων κάτω από οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων στους 
κρατικούς προϋπολογισμούς του 2015 και του 2016 και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) 
αφορούν την παραχώρηση επιπρόσθετων πιστώσεων κάτω από οποιοδήποτε 
άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων από άλλα άρθρα του ίδιου κεφαλαίου στους 
προϋπολογισμούς του 2015 και 2016 της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του 
Ταμείου Δημοσίων Δανείων και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 
 

Αναφορές/ανακοινώσεις του Προέδρου της Βουλής προ ημερησίας 
διατάξεως 

Προ ημερησίας διατάξεως έγιναν από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 
αναφορές/ανακοινώσεις σχετικά με τα ακόλουθα: 
 

 - Την 55η επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας. 
- Το θάνατο του πρώην βουλευτή Κώστα Παπακώστα. 
- Τον Παγκόσμιο Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού. 
(24.9.2015) 

 

 Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 
(22.10.2015) 

 

 Την Ημέρα Αγνοουμένων. 
(29.10.2015) 
 

 - Την επιχείρηση διάσωσης προσφύγων από τη Συρία και το Λίβανο στη 
θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο και τη βοήθεια και στήριξή τους από τις 
αρχές και τους πολίτες της Δημοκρατίας. 

- Το θάνατο του πρώην βουλευτή Γεώργιου Μαλλιώτη. 
(5.11.2015) 

 

 - Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού. 
- Τη Διεθνή Ημέρα Ανάμνησης των θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων. 
- Την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.  
- Την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 
(12.11.2015) 
 

 - Τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι.  
- Την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική 

Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση. 
- Την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
- Τη θυσία του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 Κυριάκου 

Μάτση. 
(19.11.2015) 

 

 Την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Γυναικών. 
(26.11.2015) 
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 Την 67η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
(10.12.2015) 
 

 - Την εκλογή της κ. Στέλλας Κυριακίδου ως προέδρου της Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ). 

 - Την επανεκλογή του κ. Γιώργου Λουκαΐδη ως αντιπροέδρου της Επιτροπής 
Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμών της ΚΣΣΕ. 

 - Την εκλογή του κ. Νίκου Νικολαΐδη ως αντιπροέδρου της Σοσιαλιστικής 
Ομάδας της ΚΣΣΕ. 

 (4.2.2016) 
 

 - Το θάνατο του πρώην βουλευτή Στέλιου Στυλιανού. 
- Την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων. 
(25.2.2016) 
 

 - Τη θυσία του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959 Γρηγόρη 
Αυξεντίου. 

- Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 
(3.3.2016) 
 

 Τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες. 
(24.3.2014) 
 

 - Την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955. 
- Την κοινοποίηση της απόφασης προσχώρησης του βουλευτή κ. Δημήτρη 

Συλλούρη στην Αλληλεγγύη. 
(31.3.2014) 
 

 - Την επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα την 21η 
Απριλίου 1967. 

- Τη γενοκτονία των Αρμενίων στις 24 Απριλίου 1915. 
- Την επέτειο του δημοψηφίσματος της 24ης Απριλίου του 2004 για το Σχέδιο 

Ανάν. 
(14.4.2016) 
 

 - Την Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της 
Ξηρασίας. 

- Την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. 
(16.6.2016) 
 

 - Τις πυρκαγιές στην περιοχή της Σολέας και το θάνατο δύο 
δασοπυροσβεστών. 

- Την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας από το γερμανικό κοινοβούλιο.  
(23.6.2016) 
 

 - Την επέτειο της φονικής έκρηξης στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” 
στο Μαρί. 
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- Την εκλογή του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη ως εισηγητή της 
Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά 
Θέματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ). 

- Την αλλαγή στη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

(7.7.2016) 
 

 - Την ανάληψη από την κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά καθηκόντων 
συνεισηγήτριας της Μόνιμης Επιτροπής για την Ειρήνη και τη Διεθνή 
Ασφάλεια της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. 

- Την ημερομηνία έναρξης, μετά τις θερινές διακοπές, των εργασιών της 
Πρώτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. 

(14.7.2016) 
 

 - Την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας. 
- Το θέμα της διακοπής των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων λόγω 

των θερινών διακοπών. 
(15.7.2016) 
 

Ενημέρωση του σώματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 ο προεδρεύων του σώματος κ. Σοφοκλής Φυττής 
ενημέρωσε το σώμα ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνέλθει σε ειδική έκτακτη 
κλειστή συνεδρίαση την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015, για να ενημερωθεί από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής, για 
την πορεία των διαπραγματεύσεων και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το 
Κυπριακό. 
 
Μετά από συζήτηση ο προεδρεύων του σώματος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, 
σύμφωνα με το άρθρο 75(2) του συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι, για να 
συνέλθει σε μυστική συνεδρία η Βουλή των Αντιπροσώπων, λαμβάνεται απόφαση 
διά πλειοψηφίας των ¾ του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή απαιτείται 
θετική ψήφος από σαράντα δύο βουλευτές. 
 
Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, δύο ψήφους κατά και καμία αποχή, η ολομέλεια 
αποφάσισε να είναι κλειστή η συνεδρία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 15 
Σεπτεμβρίου 2015 με παρόντες μόνο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους πενήντα 
έξι βουλευτές, δύο στενογράφους και έναν ηχολήπτη του σώματος.  
 
Κατόπιν παράκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας για αναβολή της ενημέρωσης 
της 15ης Σεπτεμβρίου του 2015, λόγω του βεβαρημένου προγράμματός του 
δεδομένης της αναχώρησής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
καθώς και για να περιληφθούν στην ενημέρωση του σώματος και τα αποτελέσματα 
των εκεί επαφών του Προέδρου, η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε ειδική έκτακτη 
συνεδρίαση της ολομέλειας στις 11 Φεβρουαρίου 2016, στις 6.35 μ.μ., και ήταν 
ανοικτή στο κοινό.  
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Σύνθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών 

Στις 12 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας εισήγηση της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, προέβη σε αλλαγές στη 
σύνθεση της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Κανονισμό της Βουλής. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Νίκος Κατσουρίδης αντικαταστάθηκε από τον κ. Γιάννο Λαμάρη. 
 
Στις 7 Απριλίου 2016 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας την επιστολή του βουλευτή 
κ. Δημήτρη Συλλούρη ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2016, γνωστοποιεί ότι ο  
κ. Συλλούρης θα εκπροσωπεί πλέον την Αλληλεγγύη στις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές. 
 
Μετά τις βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαΐου 2016 και την ανάδειξη της νέας Βουλής 
στις 2 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία του σώματος με τη 
διαβεβαίωση των βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων και 
στη συνέχεια την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής. Πρόεδρος της Βουλής για 
την Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδο εξελέγη ο κ. Δημήτρης Συλλούρης. Στις 9 Ιουνίου 
2016 έγινε ο διορισμός των γραμματέων και κοσμητόρων και ανακοινώθηκε στην 
ολομέλεια της Βουλής η σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, για την οποία 
αποφάσισε η Επιτροπή Επιλογής. 
 
Στις 7 Ιουλίου 2016 η Επιτροπή Επιλογής υιοθέτησε εισήγηση της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για συμμετοχή της βουλευτού κ. Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 
 

Ψηφίσματα 

Η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τέσσερα (4) 
ψηφίσματα:  

 Ψήφισμα για τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σχετικά με 
την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για την υδατική σύνδεση Τουρκίας-
κατεχομένων. 

 (22.10.2015) 
 

 Ψήφισμα όσον αφορά την προσφυγική κρίση. 
(17.3.2016) 

  

 Ψήφισμα καταδίκης της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην 
Τουρκία, καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων των βουλευτών του 
Κουρδικού Κόμματος των Λαών και άλλων μελών της αντιπολίτευσης στην 
Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. 

 (16.6.2016) 
  

 Ψήφισμα για άρση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. 

 (7.7.2016) 
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Κανονισμός της Βουλής 

Στις 14 Ιουλίου 2016 ψηφίστηκε η πέμπτη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής 
των Αντιπροσώπων από την έγκρισή του το 1980. Με την τροποποίηση αυτή, η 
οποία ήταν αποτέλεσμα πρότασης που ετοιμάστηκε από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών και εξετάστηκε από την Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για 
τον Κανονισμό της Βουλής, σκοπείται η ρύθμιση της υποβολής δήλωσης 
περιουσιακών στοιχείων, γνωστής ως “πόθεν έσχες”, από βουλευτές και 
καθορίζονται οι εξουσίες του Προέδρου της Βουλής σε περίπτωση παραλείψεων σε 
σχέση με τη δήλωση αυτή. Ο Τροποποιητικός (Αρ. 5) Κανονισμός της Βουλής των 
Αντιπροσώπων δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα Δεύτερο της Επίσημης Εφημερίδας 
της Δημοκρατίας στις 6 Μαΐου 2016. 
 

Αποφάσεις που ενέκρινε η ολομέλεια  

Στις 22 Οκτωβρίου 2015 εγκρίθηκε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για 
την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2014 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) 
του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Στις 14 Απριλίου 2016 εγκρίθηκε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για 
διάλυση της Βουλής, με βάση το άρθρο 67 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, καθορισμό της ημερομηνίας διενέργειας γενικών εκλογών νέων μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 22α Μαΐου 2016 και καθορισμό της πρώτης 
συνεδρίας της νεοεκλεγόμενης Βουλής για την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016, στις 4.00 το 
απόγευμα. 
 

Οικονομικά μέτρα 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012 η Βουλή ενέκρινε τα πρώτα νομοσχέδια-μέτρα στα πλαίσια 
της συμφωνίας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.  
 
Kατά την υπό επισκόπηση περίοδο κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν εννέα (9) 
νομοσχέδια.  
 
Στις 7 Μαρτίου 2016, τρία χρόνια μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης, 
ο Υπουργός Οικονομικών έστειλε επιστολή στην επικεφαλής του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ με την οποία κοινοποιούσε την απόφαση 
της κυπριακής κυβέρνησης να διακόψει τη Συμφωνία Διευρυμένου Πιστωτικού 
Μηχανισμού, αρχής γενομένης από τις 7 Μαρτίου 2016. 
 
Το Eurogroup υποστήριξε την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να εξέλθει του 
μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής και έκρινε ως επιτυχημένη την όλη 
εφαρμογή του προγράμματος και σημαντικά τα επιτεύγματα των τριών τελευταίων 
χρόνων. 
 
Η Κύπρος είναι η τέταρτη χώρα από το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης η οποία 
εξέρχεται προγράμματος προσαρμογής μετά την Ισπανία, την Πορτογαλία και την 
Ιρλανδία. 
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Συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος 

Κατά την Πέμπτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκαν 
τριάντα δύο (32) συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος, είκοσι οκτώ (28) τακτικές 
συνεδρίες, δύο (2) ειδικές συνεδρίες, μία (1) έκτακτη και μία (1) ειδική έκτακτη 
συνεδρία. Δεκαεννέα (19) εκ των συνεδριών πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία 
του Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου, δώδεκα (12) υπό την προεδρία 
του βουλευτή κ. Σοφοκλή Φυττή και μία (1) υπό την προεδρία της βουλευτού κ. 
Μαρίας Κυριακού. 
 
Κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκαν 
οκτώ (8) συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος, επτά (7) τακτικές και μία (1) ειδική. 
Τέσσερις (4) εκ των συνεδριών πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του 
Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη και τέσσερις (4) υπό την προεδρία του 
βουλευτή κ. Αδάμου Αδάμου. 
 

Ειδικές συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος  

 Στις 23 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
ειδική συνεδρία με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 
των Ελλήνων κ. Νίκου Βούτση, ο οποίος και προσφώνησε την ολομέλεια του 
σώματος. 
 

 Στις 29 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
ειδική συνεδρία με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του ΕΚ κ. 
Martin Schulz, ο οποίος και προσφώνησε την ολομέλεια του σώματος. 
 

 Στις 15 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδική 
συνεδρία με αφορμή τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής. 

 

Έκτακτη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος 

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 η ολομέλεια της Βουλής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με 
μοναδικό θέμα τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ο περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 18) Νόμος του 2015». Στην ίδια 
συνεδρίαση κατατέθηκαν οι περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Προστασία Αγοραστών) Κανονισμοί του 2015, οι οποίοι κηρύχθηκαν επείγοντες και 
μελετήθηκαν αυθημερόν. 
 
Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισήχθησαν στο βασικό νόμο πρόνοιες σύμφωνα με 
τις οποίες ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας υπό 
προϋποθέσεις δύναται να προβαίνει σε απαλλαγή ή/και εξάλειψη ή/και ακύρωση 
ή/και μεταφορά υποθήκης ή/και εμπράγματου βάρους ή/και απαγόρευσης που 
βαρύνει ακίνητο ή μέρος αυτού με σκοπό τη μεταβίβασή του επ’ ονόματι του 
αγοραστή. 
 
Τόσο το νομοσχέδιο όσο και οι κανονισμοί εγκρίθηκαν ομόφωνα με 49 ψήφους 
υπέρ. 
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Ειδική έκτακτη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος 

Στις 11 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδική 
έκτακτη συνεδρία με θέμα την ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Νίκο Αναστασιάδη. 
 

Επίσημες παρουσίες στην ολομέλεια του σώματος 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2015 παρέστη η 
πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Σουηδίας-Κύπρου στο σουηδικό κοινοβούλιο κ. 
Cecilia Magnusson και τα μέλη της ομάδας κ. Sotiri Deli και κ. Eva Lohman, 
που πραγματοποιούσαν επίσκεψη στην Κύπρο ύστερα από πρόσκληση της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. Την παρουσία του προέδρου της Ομάδας Φιλίας 
Σουηδίας-Κύπρου στο σουηδικό κοινοβούλιο χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. 

 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2015 παρέστη 
αντιπροσωπία της Ομάδας Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου του Ηνωμένου 
Βασιλείου, που αποτελείται τόσο από Βρετανούς βουλευτές όσο και από 
πολίτες κυπριακής καταγωγής που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και έχει επικεφαλής το βουλευτή κ. David Burrowes. Την παρουσία της Ομάδας 
Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου χαιρέτισε ο 
προεδρεύων της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Σοφοκλής Φυττής. 

 

Διορισμοί διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημόσιου 
δικαίου 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(β) των περί Ορισμένων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 
1988-2013, οι διορισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά από 
απόφαση της γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο έγιναν οι ακόλουθοι διορισμοί διοικητικών συμβουλίων: 
 

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.  
(17.9.2015) 

 

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Πολεοδομικού Συμβουλίου. 
(26.11.2015) 

 

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Πολεοδομικού Συμβουλίου. 
(21.1.2016) 

 

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 
(4.2.2016) 
 

 Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και ενός μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. 
(18.2.2016) 
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 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού 
Κύπρου.  
(10.3.2016) 
 

 Διορισμός προέδρων, αντιπροέδρων και μελών των διοικητικών συμβουλίων 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
(14.7.2016) 
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113 

 

Αριθμός συνεδριάσεων κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, 

συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών 

τους, των συναντήσεων και των επισκέψεών τους 

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πέμπτη 
Σύνοδος 

Έκτακτη 
Σύνοδος 

Συνολικά 

1.  Άμυνας 52 10 62 

2.  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

24 6 30 

3.  Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 25 8 33 

4.  Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 33 7 40 

5.  Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 22 4 26 

6.  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 31 4 35 

7.  Εσωτερικών 40 13 53 

8.  Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 29 6 35 

9.  Νομικών 41 4 45 

10.  Οικονομικών και Προϋπολογισμού 70 12 82 

11.  Παιδείας και Πολιτισμού 34 6 40 

12.  Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

29 4 33 

13.  Περιβάλλοντος 28 6 34 

14.  Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων 

19 5 24 

15.  Συγκοινωνιών και Έργων 27 5 32 

16.  Υγείας 27 5 32 

17.  Ad Hoc για τις Κυπριακές Αερογραμμές  11 --- 11 

18.  Ad Hoc για την Τήρηση του Κανονισμού της 
Βουλής 

2 --- 2 

19.  Ad Hoc για την Αναθεώρηση και τον 
Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής  

--- 1 1 

 Συνολικά 544 106 650 

Παράρτημα Ι Αριθμός συνεδριάσεων κατά κοινοβουλευτική 
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Τα σημαντικότερα νομοσχέδια/προτάσεις νόμου/κανονισμοί που 

ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την ολομέλεια 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμος του 2015. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού για τις δαπάνες αμυντικής θωράκισης για το έτος 2016.) 

  Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 2016. 

(Αναθεώρηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί το 
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Στρατού της Δημοκρατίας.) 

  Οι περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

[Τροποποίηση των περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, 
Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών, ώστε να ενσωματωθούν σε 
αυτούς ορισμένες διατάξεις των κανονισμών που αφορούν τις γυναίκες υπαξιωματικούς 
και να καταργηθούν οι τελευταίοι, προκειμένου να υπάρχει ενιαία νομοθεσία για όλους 
τους μόνιμους υπαξιωματικούς και να αρθούν οι διακρίσεις που υφίστανται στη βάση του 
φύλου σε θέματα υπηρεσίας και ανέλιξης μεταξύ ανδρών και γυναικών υπαξιωματικών.] 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν νομοθετικά 
ορισμένα θέματα που αφορούν την πρόσληψη συμβασιούχων οπλιτών στην Εθνική 
Φρουρά στα πλαίσια της μείωσης της στρατιωτικής θητείας από το Υπουργικό Συμβούλιο. 
Περαιτέρω, με το νόμο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να 
αποφασίζει αναλογικά για οποιεσδήποτε στρατολογικές μεταβολές συνεπάγεται η μείωση 
της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

  Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
Νόμος του 2016. 

(Θέσπιση νέου νόμου για τη δημιουργία ενός μητρώου στο οποίο θα καταγράφονται όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους 
συνεταιρισμούς που ασχολούνται, επαγγελματικά ή μη, με τη γεωργική δραστηριότητα.  

Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η παροχή δικαιώματος εγγραφής στο μητρώο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
συνεταιρισμούς που ασκούν γεωργική δραστηριότητα. 

2. Η ερμηνεία του όρου “γεωργική δραστηριότητα”, με βάση την άσκηση της οποίας 
διενεργείται η εγγραφή στο μητρώο, ως οποιαδήποτε δραστηριότητα, επαγγελματική 
ή μη, η οποία αποσκοπεί στην παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, στην 
παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στην παραγωγή 
παραδοσιακών προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού. 

3. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των πιο πάνω αναφερόμενων 
προσώπων στο μητρώο.  

Παράρτημα ΙΙ Τα σημαντικότερα νομοσχέδια/προτάσεις 
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4. Ο καθορισμός ειδικών κατηγοριών στο μητρώο. 

5. Ο διαχωρισμός του εν λόγω μητρώου σε Μητρώο Α - Γεωργών και Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων και σε Μητρώο Β - Μερικής Απασχόλησης και Παραδοσιακών 
Επαγγελμάτων.  

6. Ο ορισμός του Τμήματος Γεωργίας ως φορέα υλοποίησης, ο οποίος θα είναι 
επιφορτισμένος με την κατάρτιση και την τήρηση του μητρώου.) 

  Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
Κανονισμοί του 2016. 

(Θέσπιση νέων κανονισμών για τον καθορισμό των εντύπων των αιτήσεων που 
υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς και τον καθορισμό της χρονικής 
περιόδου εντός της οποίας δύναται να υποβάλλονται τα εν λόγω έντυπα στο φορέα 
υλοποίησης. 

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς μεταξύ άλλων καθορίζονται τα ακόλουθα: 

1. Τα έντυπα αιτήσεων τα οποία συμπληρώνονται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα 
για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον 
οικείο νόμο. 

2. Τα πιστοποιητικά εγγραφής στο μητρώο που εκδίδονται από το φορέα υλοποίησης 
για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο του οποίου έχει εγκριθεί η σχετική αίτηση.  

3. Η χρονική περίοδος κατά την οποία δύναται να υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις 
στο φορέα υλοποίησης.) 

  Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμος του 2016. 

[Θέσπιση νέας νομοθεσίας, ώστε να ρυθμιστεί η παραγωγή, η εμπορία, η επεξεργασία και 
η αποθήκευση βιομηχανικής κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) 
που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 0,2%.  

Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο μεταξύ άλλων καθορίζονται: 

1. οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης άδειας παραγωγού ή/και προμηθευτή 
βιομηχανικής κάνναβης, 

2. οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί κάθε αδειούχο πρόσωπο που παράγει, 
εμπορεύεται, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει βιομηχανική κάνναβη, 

3. τα παράγωγα της κάνναβης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπό 
αναφορά νόμου και τα οποία αφορούν προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής, που 
προέρχονται από διαφορετικής φύσης προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής έπειτα 
από μεταποίηση ή επεξεργασία, 

4. οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργίας, το οποίο, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του εν λόγω νόμου, ορίζεται ως η αρμόδια αρχή, καθώς και των 
επιθεωρητών που διορίζονται από αυτήν και είναι υπό την εποπτεία της, 

5. οι διαδικασίες ελέγχου που διενεργεί η αρμόδια αρχή ή οι εξουσιοδοτημένοι από 
αυτήν επιθεωρητές και 

6. τα αδικήματα και οι ποινές που επιβάλλονται σε πρόσωπα που δεν 
συμμορφώνονται με τις προτεινόμενες διατάξεις.] 

  Οι περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί παράταση μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2014 της ισχύος συγκεκριμένων προνοιών αυτών που αφορούν το 
υφιστάμενο Σχέδιο Επιδότησης Γεωργικού Ασφαλίστρου. Επιπρόσθετα, με τους υπό 
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αναφορά κανονισμούς προβλέπεται η επαναφορά της ισχύος ορισμένων προνοιών τους 
που αφορούν τα μέσα ενεργητικής προστασίας που δύναται να εφαρμόζει ο ΟΓΑ. 
Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπεται στις υφιστάμενες διατάξεις των υπό αναφορά 
κανονισμών, η ισχύς των υπό αναφορά διατάξεων είχε τερματιστεί την 30ή Ιουνίου 2014.) 

  Οι περί Καθορισμού των Κοινοτικών Κλάσεων του Βασικού και του 
Πιστοποιημένου Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2015. 

(Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών και θέσπιση νέων, με τους οποίους 
καθορίζονται οι ενωσιακές κλάσεις του βασικού και του πιστοποιημένου πατατόσπορου, 
έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο 
“Εκτελεστική Οδηγία 2014/20/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2014 για τον 
καθορισμό των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων 
γεωμήλων και των χαρακτηριστικών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές”.) 

  Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πατατόσπορου (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2015. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών με την αντικατάσταση των υφιστάμενων 
Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτών, που αφορούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να 
ικανοποιεί ο πατατόσπορος και τις ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας κατά σπορομερίδα, 
αντίστοιχα, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ 
με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2013/63/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την 
τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας του Συμβουλίου 2002/56/ΕΚ όσον 
αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι σπόροι γεωμήλων 
και οι μερίδες σπόρων γεωμήλων”.) 

  Οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Κοινοτικών 
Κλάσεων του Προβασικού Πατατοσπόρου Κανονισμοί του 2015. 

(Θέσπιση νέων κανονισμών, με τους οποίους καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις και 
οι ενωσιακές κλάσεις του προβασικού πατατόσπορου, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση 
της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2014/21/ΕΕ της 
Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2014 για τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων και 
ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων”.) 

  Οι περί Μελιού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε αφενός μεν να εναρμονιστεί η 
εθνική νομοθεσία με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2014/63/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/110/ΕΚ του 
Συμβούλιου για το μέλι” και το ισχύον νομικό πλαίσιο να συμβαδίζει με την τεχνική πρόοδο 
και τις εξελίξεις τόσο της ενωσιακής νομοθεσίας όσο και των σχετικών διεθνών προτύπων 
του Codex Alimentarius (κώδικας τροφίμων), αφετέρου δε να καταστεί υποχρεωτική η 
αναγραφή στη σήμανση του υπό πώληση μελιού η ένδειξη της χώρας ή των χωρών 
προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του εν λόγω μελιού, αποκλειστικά για μέλι στο οποίο 
τίθεται σήμανση στη Δημοκρατία.] 

  Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμοί του 2015. 

[Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με τη θέσπιση νέων, έτσι ώστε να 
εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2013/29/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβούλιου της 12ης Ιουνίου 2013 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας 
(αναδιατύπωση)”.  

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα είδη πυροτεχνίας, για 
να διατίθενται στην αγορά. 
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2. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι 
διανομείς ειδών πυροτεχνίας, για να διαθέτουν τα εν λόγω είδη στην αγορά. 

3. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο επιθεωρητής εκρηκτικών υλών, ως αρμόδια 
αρχή εποπτείας της αγοράς ειδών πυροτεχνίας, για να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω 
είδη που διατίθενται στην αγορά πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. 

4. Οι υποχρεώσεις των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ειδών 
πυροτεχνίας προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που τα είδη πυροτεχνίας 
πρέπει να πληρούν. 

5. Οι διαδικασίες εποπτείας της αγοράς και ελέγχου των ειδών πυροτεχνίας που 
εισέρχονται στη Δημοκρατία.] 

  Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί παράταση μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2014 της ισχύος συγκεκριμένων προνοιών αυτού που αφορούν το 
υφιστάμενο Σχέδιο Επιδότησης Γεωργικού Ασφαλίστρου. Σημειώνεται ότι, όπως 
προβλέπεται στις υφιστάμενες διατάξεις του υπό αναφορά νόμου, η ισχύς των εν λόγω 
διατάξεων είχε τερματιστεί την 30ή Ιουνίου 2014.) 

  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να 
εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2014/105/ΕΕ 
της Επιτροπής της 4ης Δεκέμβριου 2014 για τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 
2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 
2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, 
αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την 
εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών 
γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς 
αντικαθίστανται τα Παραρτήματα ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των υφιστάμενων κανονισμών, που αφορούν 
τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του 
Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) και τον κατάλογο ειδών που πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών της Διεθνούς 
Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), αντίστοιχα.] 

  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών 
Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να 
εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2014/105/ΕΕ 
της Επιτροπής της 4ης Δεκέμβριου 2014 για τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 
2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 
2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, 
αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την 
εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών 
γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς 
αντικαθίστανται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ των υφιστάμενων κανονισμών, που αφορούν τον 
κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του 
ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών που συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
δοκιμές της ΔΕΠΝΦΠ, αντίστοιχα.) 

  Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη και 
αποτελεσματική η λειτουργία, καθώς και η διαδικασία διορισμού των μελών της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ), η οποία είναι αρμόδια να 
συμβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για θέματα 
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που αφορούν τη διαμόρφωση της γενικής υδατικής πολιτικής. 

Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα διορισμού και παύσης των μελών της ΣΕΔΥ από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 

2. Παρέχεται η αρμοδιότητα στον αρμόδιο υπουργό να διορίζει μεταξύ άλλων, ως μέλη 
της ΣΕΔΥ, εκπροσώπους από καθεμιά εκ των εκάστοτε εγγεγραμμένων αγροτικών 
οργανώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου ή 
του περί Εταιρειών Νόμου. 

3. Παρέχεται η δυνατότητα στη ΣΕΔΥ στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της 
να καλεί στις συνεδριάσεις της οποιαδήποτε πρόσωπα κρίνει η ίδια ότι μπορούν να 
συνδράμουν το έργο της.] 

  Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί επαναφορά της ισχύος 
των διατάξεων αυτού οι οποίες επιτρέπουν το άναμμα φωτιάς υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις και σε καθορισμένες περιόδους για την καύση αποκλαδιών αμπελιών, 
ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων μέχρι και την 30ή Απριλίου 2016. Σημειώνεται 
ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η ισχύς των εν λόγω διατάξεων τερματίστηκε 
την 30ή Απριλίου 2015 και για το λόγο αυτό ο υπό αναφορά νόμος επανέφερε την ισχύ 
τους αναδρομικά από την προαναφερόμενη ημερομηνία μέχρι και την 30ή Απριλίου 2016.) 

  Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, ώστε να διαγραφεί η υφιστάμενη διάταξή του που 
καθόριζε την 30ή Απριλίου 2016 ως την ημερομηνία λήξης της ισχύος διατάξεων του 
υφιστάμενου νόμου οι οποίες επέτρεπαν το άναμμα φωτιάς υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις και σε καθορισμένες περιόδους για σκοπούς καύσης αποκλαδιών 
αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων. Συγκεκριμένα, με τον υπό αναφορά 
νόμο προβλέπεται ότι οι εν λόγω διατάξεις θα ισχύουν μόνιμα, χωρίς ημερομηνία λήξης 
της ισχύος τους.) 

  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.  

(Τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να παρέχεται η εξουσία στο διευθυντή 
του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιτρέπει κατ’ εξαίρεση, με βάση επιστημονική 
γνωμοδότηση και καθορισμένα από τον ίδιο κριτήρια, σε επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι 
είναι κάτοχοι άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Α΄ ή Β΄, τη χρήση 
περιορισμένης ποσότητας δικτύων με μέγεθος ματιού που δεν ανταποκρίνεται στις 
σχετικές προδιαγραφές για συγκεκριμένες περιόδους του έτους.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

  Ο περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την 
Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμος του 2015. 

[Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 
2013/11/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 
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2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ”.] 

  - Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 
Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

 - Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 
Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών 
Επωνυμιών Νόμου και των περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 
Εμπορικών Επωνυμιών Κανονισμών, αντίστοιχα, έτσι ώστε να δοθεί η επιλογή στους 
ετερόρρυθμους συνεταίρους ενός συνεταιρισμού να συμμετέχουν σε αυτούς με μετοχές 
αντί απλώς με κάποιο κεφάλαιο, με την επιφύλαξη ότι ο ετερόρρυθμος συνέταιρος με 
μετοχές δε θα λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση και στις εργασίες του συνεταιρισμού, αλλά 
ούτε θα δεσμεύει το συνεταιρισμό.) 

  Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις 
Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις 
Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμου για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της ΕΕ με 
τίτλο “Οδηγία 2012/27/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την 
ενεργειακή απόδοση η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και 
καταργεί τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”.) 

  Ο περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Προώθησης Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου 
για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 14 και μερικής εναρμόνισης με την πράξη της ΕΕ 
με τίτλο “Οδηγία 2012/27/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την 
ενεργειακή απόδοση, η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και 
καταργεί τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”.) 

  - Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015. 

 - Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας 
Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμου, καθώς και θεσμοθέτηση κανονισμών για τη βελτίωση της 
ρύθμισης της διαδικασίας εγγραφής, ανάκλησης ή τερματισμού της εγγραφής στο σχετικό 
μητρώο που διατηρεί η αρμόδια αρχή για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας συστημάτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.) 

  Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

[Τροποποίηση του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) 
Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση με ορισμένα άρθρα της πράξης της ΕΕ με τίτλο 
“Οδηγία 2013/30/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια 
των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2004/35/ΕΚ”, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με 
το νόμο, λαμβάνονται δεόντως υπόψη από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η αδειοδοτούσα 
αρχή, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον, η καλύτερη μεταφορά 
κάποιων διατάξεων της Οδηγίας 94/22/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και 
παραγωγής υδρογονανθράκων, καθώς και η επικαιροποίηση του βασικού νόμου με τη 
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μετατροπή χρηματικών ποσών από λίρες Κύπρου σε ευρώ.] 

  Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2015. 

[Τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
εναρμόνιση με ορισμένα άρθρα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και καταργεί τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ και με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας.] 

  Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε 
Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2015. 

[Τροποποίηση του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε 
Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) Νόμου, έτσι ώστε η περίοδος μέσα 
στην οποία είναι δυνατόν να παρασχεθεί οικονομική βοήθεια στις κοινότητες από την ΑΗΚ 
να αυξηθεί από είκοσι σε τριάντα χρόνια.] 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2015. 

[Τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση με τις πιο κάτω πράξεις της ΕΕ: 

1. Οδηγία 2014/79/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του 
Προσαρτήματος Γ΄ του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά τις ουσίες ΤCEP, 
TCPP και ΤDCP. 

2. Οδηγία 2014/81/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του 
Προσαρτήματος Γ΄ του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά τη δισφαινόλη Α. 

3. Οδηγία 2014/84/ΕΕ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του 
Προσαρτήματος Α΄ του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά το νικέλιο. 

4. Διορθωτικό στην Οδηγία 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 
2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.] 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Καθορισμός Τέλους) Κανονισμοί του 
2015. 

(Καθορισμός του τέλους που υποχρεούται να καταβάλει οργανισμός για την εξέταση και 
αξιολόγηση της αίτησής του για έγκριση ως κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού από 
την κοινοποιούσα αρχή, όπως και του τέλους για επέκταση της κοινοποίησης κυπριακού 
κοινοποιημένου οργανισμού.) 

  Ο περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές 
Εκπτώσεων Νόμου για σκοπούς καλύτερης εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και 
συγκεκριμένα με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ.) 

  Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου, ώστε να εισαχθεί ο όρος 
“παραδοσιακό χειροτέχνημα” και ο ορισμός αυτού, καθώς και να προστεθεί σ’ αυτόν νέο 
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άρθρο, με το οποίο επιβάλλεται η υποχρέωση σε κάθε πρόσωπο που κατασκευάζει και/ή 
παράγει εντός της Δημοκρατίας οποιοδήποτε παραδοσιακό χειροτέχνημα να το συνοδεύει 
με εμφανή και σαφή ένδειξη περί της κυπριακής του προέλευσης και η απαγόρευση 
προμήθειας ή διαφήμισης εντός της Δημοκρατίας παραδοσιακού χειροτεχνήματος το 
οποίο περιλαμβάνεται στο νέο παράρτημα (που προστίθεται στο βασικό νόμο) κατά τη 
διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος και το οποίο δε φέρει επαρκή σήμανση 
ή εμφανή και σαφή ένδειξη ότι είναι κυπριακό, καθώς και να προστεθεί παράρτημα στο 
οποίο περιλαμβάνεται πίνακας με παραδοσιακά χειροτεχνήματα.] 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε το νόμο αυτό δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε να αποδεχθεί 
την αναπομπή του.) 

  Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε 
Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε 
Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα στις επτά κοινότητες της περιοχής Βασιλικού (Ζύγι, Μαρί, Τόχνη, 
Ψεματισμένος, Μαρώνι, Καλαβασός και Πεντάκωμο) σε συνεννόηση με την Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου να διαθέτουν από το ποσό των €13.668.812 (£8 εκατομ. Κύπρου), 
που εγκρίθηκε με το νόμο αυτό, κάποια ποσά για την πληρωμή/εξόφληση οφειλών τους 
προς το κράτος, αρμόδιες αρχές ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (π.χ. αποχετευτικά 
τέλη, τέλη ύδρευσης κ.λπ.) και για τη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην 
αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων αυτών ύστερα από εισήγησή τους.] 

  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τα 
άρθρα 120-123 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του ΕΚ 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 
ΕΚ και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕE) αριθμ. 048/2012.] 

  Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου, 
ώστε να προστεθεί διάταξη που να προβλέπει ότι “καταχρηστική ρήτρα” θεωρείται 
οποιαδήποτε ρήτρα με την οποία υπολογίζεται το επιτόκιο και περιγράφεται ο τρόπος 
υπολογισμού του επιτοκίου στη βάση των 360 ημερών ή άλλου αριθμού ημερών, αντί στη 
βάση των 365 ή 366 ημερών σε περίπτωση δίσεκτου έτους, και να τροποποιηθεί το 
παράρτημα αυτού με την προσθήκη σε αυτό δύο νέων ρητρών, οι οποίες δύναται να 
καταστούν καταχρηστικές.) 

  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων Νόμος του 2016. 

[Εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει την εποπτεία των 
ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών επιχειρήσεων καταργώντας την υφιστάμενη ασφαλιστική 
νομοθεσία, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις 
Οδηγίες 2011/89/ΕΕ και 2014/51/ΕΕ. Περαιτέρω, με τον εν λόγω νόμο σκοπείται και η 
εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, την 
Οδηγία 2002/87/ΕΚ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, 
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ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου 
ετερογενών δραστηριοτήτων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη 
συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων. Τέλος, επιδιώκεται η 
εφαρμογή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και ρυθμιστικών ή εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που εκδίδονται δυνάμει της προαναφερθείσας Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.] 

  Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων Κανονισμοί του 2016. 

(Ρύθμιση συγκεκριμένων θεμάτων του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου με στόχο τη συμπλήρωσή του και την 
εύρυθμη εφαρμογή και λειτουργία του νόμου αυτού.) 

  Οι περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Γενικοί) Κανονισμοί του 
2016. 

(Καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου 
Νόμου και καθορισμός κάθε θέματος το οποίο αφορά τη λειτουργία καζίνου θερέτρου στη 
Δημοκρατία.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

  Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους 
αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2015. 

(Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Ουκρανίας 
αφετέρου, της οποίας το πολιτικό μέρος υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 21η Μαρτίου 
2014 και το εμπορικό μέρος στις 27 Ιουνίου 2014 από τους αντιπροσώπους των κρατών 
μελών της ΕΕ, τον αντιπρόσωπο της ΕΕ, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας και τον αντιπρόσωπο της Ουκρανίας.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για Συνεργασία σε 
θέματα Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 
2015. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για Συνεργασία σε θέματα Δημόσιας 
Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφηκε στην Τασκένδη από τον Υπουργό 
Εξωτερικών στις 5 Απριλίου 2012 δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με 
αριθμό 73.189 και ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2012, όπως αυτή ακολούθως 
τροποποιήθηκε δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 77.627 και 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2014.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για Συνεργασία στον Τομέα 
της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 
2015. 
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(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας 
και της Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφηκε στην Πόλη του Κουβέιτ στις 8 
Οκτωβρίου 2013 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δυνάμει της απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.967.) 

  Ο περί της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του 
Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2015. 

(Κύρωση του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας 
αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, 
αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ, το οποίο 
υπογράφηκε στις 18 Ιουνίου 2012 δυνάμει της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ 
ημερομηνίας, 9 Οκτωβρίου 2009, και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με 
αριθμό 78.579 και ημερομηνία 26 Μαρτίου 2015.) 

  Ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2015. 

(Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η οποία υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 
2012, δυνάμει της απόφασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών της ΕΕ που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 
2012 και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 78.366 και ημερομηνία 17 
Φεβρουαρίου 2015.) 

  Ο περί της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1990 για την 
Ασφάλεια κατά τη Χρήση Χημικών Προϊόντων στην Εργασία (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2015. 

[Κύρωση της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1990 για την Ασφάλεια 
κατά τη Χρήση Χημικών Προϊόντων στην Εργασία (σύμβαση αρ. 170), που εγκρίθηκε 
κατά την 77η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας στις 25 Ιουνίου 1990 και 
τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 1993 και στην οποία η προσχώρηση εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 77.280 και ημερομηνία 16 Ιουλίου 
2014.] 

  Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, 
αφετέρου, για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δορυφορικής Πλοήγησης 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2015. 

(Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών 
Μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα Δορυφορικής Πλοήγησης, η οποία συνομολογήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 
Δεκεμβρίου 2013.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για Συνεργασία στην 
Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της 
Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων 
Ουσιών, της Παράνομης Μετανάστευσης και άλλων Ποινικών Αδικημάτων 
που Προβλέπονται στη Συμφωνία (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 
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(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 
Βασιλείου του Μπαχρέιν για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του 
Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων και 
Πρόδρομων Ουσιών, της Παράνομης Μετανάστευσης και άλλων Ποινικών Αδικημάτων που 
Προβλέπονται στη Συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στη Μανάμα στις 9 Μαρτίου 2015.) 

  Ο περί της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της 
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που Συμπληρώνει τη Σύμβαση και του 
Πρωτοκόλλου για τις Διαγραμμίσεις των Οδών Προστιθέμενου στην 
Ευρωπαϊκή Συμφωνία (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, η οποία συντάχθηκε 
στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που Συμπληρώνει τη 
Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση του 1968, η οποία συντάχθηκε στη 
Βιέννη την 1η Μαΐου 1971, και του Πρωτοκόλλου για τις Διαγραμμίσεις των Οδών, το 
οποίο προστίθεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία που Συμπληρώνει τη Σύμβαση για την 
Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση του 1968, το οποίο συντάχθηκε στη Γενεύη την 1η 
Μαρτίου 1973, η προσχώρηση στα οποία εγκρίθηκε δυνάμει της απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.148 και ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2015.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (ΕΟΠΕ) αναφορικά με τη 
χορήγηση της ιδιότητας του Συνδεδεμένου Μέλους, ως το προηγούμενο 
στάδιο πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μέλος στον 
ΕΟΠΕ (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

[Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (ΕΟΠΕ) αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του 
Συνδεδεμένου Μέλους, ως το προηγούμενο στάδιο πριν από την πλήρη ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους στον ΕΟΠΕ, η οποία υπογράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 
2012 δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.059 και ημερομηνία 3 
Οκτωβρίου 2012.] 

  Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου, 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών 
Μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στην 
Τεγκουσιγκάλπα της Ονδούρας στις 29 Ιουνίου 2012 από τους αντιπροσώπους των 
κρατών μελών της ΕΕ, τον αντιπρόσωπο της ΕΕ και τους αντιπροσώπους της 
Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα, της Δημοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ, της Δημοκρατίας της 
Γουατεμάλας, της Δημοκρατίας της Ονδούρας, της Δημοκρατίας της Νικαράγουας και της 
Δημοκρατίας του Παναμά.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου για Συνεργασία 
στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της 
Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων 
Ουσιών, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών Αδικημάτων 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου για Συνεργασία στην Καταπολέμηση 
της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης 
Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων Ουσιών, της Παράνομης Μετανάστευσης και 
Άλλων Ποινικών Αδικημάτων, η οποία υπογράφηκε στις 20 Μαρτίου 2012 στη Λευκωσία.) 
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  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
Βασιλείου του Βελγίου για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων 
Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του 
Βελγίου για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία 
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Ιουλίου 2015.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον 
τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον τομέα της Υγείας και της 
Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφηκε στις 26 Μαΐου 2014 στη Λευκωσία δυνάμει της 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.957 και ημερομηνία 23 Μαΐου 2014.) 

  Ο περί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής 
Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών 
Μελών της, αφενός, και του Μέρους “Κεντρική Αφρική”, αφετέρου, 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Μέρους 
“Κεντρική Αφρική”, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε από τους αντιπροσώπους των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας του Καμερούν στο Γιαουντέ στις 15 
Ιανουαρίου 2009 και στις Βρυξέλλες στις 22 Ιανουαρίου 2009.) 

  Ο περί των Πράξεων του 25ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής 
Ένωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση των πράξεων του 25ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, το 
οποίο έγινε στην Ντόχα του Κατάρ στις 11 Οκτωβρίου 2012.) 

  Ο περί της Συνθήκης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εμπορία 
Όπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 2 Απριλίου 2013 και της οποίας η υπογραφή από 
μέρους της Δημοκρατίας έγινε στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με 
αρ. 75.209 και ημερομηνία 5 Ιουνίου 2013.) 

  Ο περί της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της 
Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, (Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τροποποίηση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας 
Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, 
αφενός, και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, το οποίο έγινε στις 
Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου 2015, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση 
της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ.) 

  Ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, 
(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τροποποίηση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού 
Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της 
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Γεωργίας, αφετέρου, το οποίο έγινε στις Βρυξέλλες στις 26 Νοεμβρίου 2014, προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ.) 

  Ο περί της Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, του Εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης και του Ενιαίου Συμβουλίου 
Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
του Εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, που προνοεί 
για την παραχώρηση πιστωτικού ορίου από τη Δημοκρατία προς το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης στα πλαίσια της ενδιάμεσης χρηματοδότησης του ταμείου.) 

  Ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και 
των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016. 

(Θέσπιση του αναγκαίου νομικού πλαισίου για την εφαρμογή των ψηφισμάτων ή 
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία υιοθετούνται δυνάμει του 
άρθρου 41 του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ή/και των αποφάσεων 
του Συμβουλίου της ΕΕ, οι οποίες υιοθετούνται δυνάμει του άρθρου 29 του Κεφαλαίου 2 
του Τίτλου V της Συνθήκης για την ΕΕ, και των κανονισμών του Συμβουλίου της ΕΕ, οι 
οποίοι υιοθετούνται δυνάμει του άρθρου 215 του Τίτλου IV του Πέμπτου Μέρους της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ.) 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Οι περί της Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων Κανονισμοί του 2016. 

(Συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την υποχρέωση που πηγάζει από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 303 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας του 1982 όσον αφορά την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων, η οποία 
κυρώθηκε με νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

  Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2015. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/14/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία 
των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, 
της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. 

Περαιτέρω, εναρμόνιση και με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για 
την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2013/14/ΕΕ. 
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Επιπρόσθετα, ρύθμιση της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράλειψης ή παράβασης 
της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 
2014/51/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και με τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 
2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 600/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014.] 

  Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

[Τροποποίηση του περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων Νόμου, ώστε να ενσωματωθούν στην εσωτερική έννομη τάξη 
μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 για 
τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών και να καθοριστούν κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του εν λόγω άρθρου.] 

  Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

[Τροποποίηση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 
Νόμου, ώστε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του οικογενειακού συμβούλου και να 
παρέχεται η δυνατότητα στον ίδιο να προβαίνει στις απαιτούμενες διευθετήσεις, ώστε όλα 
τα ανήλικα μέλη της οικογένειας σε σχέση με την οποία έχει υποβληθεί καταγγελία στην 
αστυνομία για διάπραξη αδικήματος βίας με την οποία προκαλείται ψυχική βλάβη ή σε 
σχέση με την οποία υπάρχει εύλογη υπόνοια για τη διάπραξη αδικήματος βίας με την 
οποία προκαλείται ψυχική βλάβη να τυγχάνουν εξέτασης από ψυχολόγο ή από 
ψυχίατρο.] 

  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
λήψη του επιδόματος τέκνου στην περίπτωση κατά την οποία ο ένας εκ των δύο γονέων 
εκτίει ποινή φυλάκισης διάρκειας έξι μηνών και άνω.) 

  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε σε περίπτωση 
πολλαπλής κύησης η μητέρα να δικαιούται επιπρόσθετη άδεια μητρότητας, λόγω των 
αυξανόμενων αναγκών που προκύπτουν.) 

  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

[Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να επεκταθεί το χρονικό 
διάστημα καταβολής του επιδόματος μητρότητας κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για κάθε 
τέκνο πέραν του ενός που γεννιέται από τον ίδιο τοκετό.] 

  Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, ώστε οι κανονισμοί 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού να προβλέπουν τη δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από 
τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

  Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, ώστε να περιληφθεί 
στον αντικειμενικό σκοπό του νόμου η αναφορά στην πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και 
στον περιορισμό των συνεπειών τέτοιων ατυχημάτων.) 
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  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) 
Κανονισμοί του 2015. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, ώστε να 
περιληφθούν διατάξεις σε σχέση με την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας που 
ενδέχεται να προκύψουν από ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες και τον περιορισμό 
των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.) 

  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με 
τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, καθώς και βελτίωση της νομοθετικής ρύθμισης των 
θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.) 

  Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία 
και Ευημερία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 

[Κατάργηση μεγάλου μέρους των διατάξεών τους και ενσωμάτωσή τους στους περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015.] 

  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 
Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμοί του 2015. 

(Μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 12ης 
Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και την τροποποίηση της παλαιότερης σχετικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.) 

  Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να καλυφθούν 
ορισμένα κενά αναφορικά με τις περιπτώσεις εργοδοτουμένων οι οποίοι απουσιάζουν 
από την εργασία τους με άδεια ασθενείας, καθώς και για την περίοδο που επιστρέφουν 
στην εργασία τους μετά τη λήξη αυτής.) 

(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016, αναπέμφθηκε στις 27 Απριλίου 2016, μετά τη διάλυση 
της Βουλής.) 

(Αποδοχή της αναπομπής.) 

  Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας 
(Προστασία της Υγείας του Πληθυσμού από Ραδιενεργές Ουσίες που 
Περιέχονται στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2016. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 
2013 που αφορά τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από 
ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.) 

  Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

(Τροποποίηση των περί Πετρελαιοειδών Κανονισμών, ώστε να προβλέπεται ότι ο 
διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών είναι ο αρμόδιος για την 
παροχή της εξουσιοδότησης για τη διεξαγωγή ελέγχων αντί ο διευθυντής του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας.) 
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  Οι περί Εργοδοτουμένων σε Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2016. 

(Συμπερίληψη στους βασικούς κανονισμούς των συμφωνηθέντων κατά την ανανέωση της 
συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2016-2018 σε σχέση με τους όρους υπηρεσίας των 
εργοδοτουμένων σε ξενοδοχεία.) 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω εναρμόνιση της 
προαναφερθείσας υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο 
συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος 
καταργεί τον Κανονισμό 3821/85 και τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα 
των οδικών μεταφορών.] 

  Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να καλυφθούν 
ορισμένα κενά που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις περιπτώσεις εργοδοτουμένων οι οποίοι 
απουσιάζουν από την εργασία τους με άδεια ασθένειας.) 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά Δοχεία Πίεσης) Κανονισμοί του 2016. 

(Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών του 2003 και η αντικατάστασή τους με νέες 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν απλά δοχεία 
πίεσης, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω εναρμόνιση της προαναφερθείσας υφιστάμενης 
εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 
2014/29/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων 
πίεσης.) 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και Συστήματα Προστασίας 
για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2016. 

(Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών του 2003 και η αντικατάστασή τους με νέες 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν συσκευές και 
συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, ώστε να 
επιτευχθεί περαιτέρω εναρμόνιση της προαναφερθείσας υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας 
με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2014/34/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για 
χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

  Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015. 

(Θέσπιση νομικού πλαισίου για τη θεσμοθέτηση της σύναψης πολιτικής συμβίωσης, ώστε 
να ρυθμίζονται οι όροι και τα έννομα αποτελέσματα της συμβίωσης ετερόφυλων και 
ομόφυλων ζευγαριών.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
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  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
10) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 
εισαχθούν σε αυτόν πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες ο διευθυντής του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, υπό προϋποθέσεις, δύναται να προβαίνει σε απαλλαγή 
ή/και εξάλειψη ή/και ακύρωση ή/και μεταφορά υποθήκης ή/και εμπράγματου βάρους ή/και 
απαγόρευσης που βαρύνει ακίνητο ή μέρος αυτού με σκοπό τη μεταβίβασή του επ’ 
ονόματι του αγοραστή.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 

  Οι περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Προστασία 
Αγοραστών) Κανονισμοί του 2015. 

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη 
διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή, υπό προϋποθέσεις, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πωλητής αδυνατεί να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματί 
του, καθότι το εν λόγω ακίνητο υπόκειται σε υποθήκη ή/και εμπράγματο βάρος ή/και 
απαγόρευση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εκποίησης του ακινήτου προς 
ικανοποίηση του εμπράγματου βάρους επ’ αυτού.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 

  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2015. 

(Τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε να παραταθεί η 
προθεσμία καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2015 και να εισαχθούν 
ρυθμίσεις σε σχέση με την παραχώρηση έκπτωσης επί του οφειλόμενου φόρου σε 
περίπτωση διευθέτησης της οφειλής εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος πριν από τη 
λήξη της καθοριζόμενης προθεσμίας.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 

  Ο περί της Αποτέφρωσης Ανθρώπινης Σορού Νόμος του 2016. 

(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αποτέφρωσης ανθρώπινης σορού, 
καθώς και της αδειοδότησης κέντρων αποτέφρωσης κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένων 
διαδικασιών και υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.) 

  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε οι 
εκλογείς να δικαιούνται να ψηφίζουν με την επίδειξη είτε του εκλογικού τους βιβλιαρίου 
είτε του δελτίου ταυτότητας που τους έχει εκδώσει η Δημοκρατία.) 

  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε να 
εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις σε σχέση 
με τον έλεγχο των εκλογικών εξόδων των υποψήφιων βουλευτών, επιδιώκοντας 
ταυτόχρονα συμμόρφωση της Δημοκρατίας προς τις συστάσεις της επιτροπής GRECO 
του Συμβουλίου της Ευρώπης.) 
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  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2015. 

(Αναθεώρηση του ελάχιστου ποσοστού επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας που προβλέπεται στην υπό τροποποίηση 
βασική νομοθεσία για σκοπούς συμμετοχής των αυτοτελών κομμάτων στην πρώτη φάση 
και στη δεύτερη φάση της δεύτερης κατανομής αδιάθετων εδρών από 1/56 και 2/56 σε 
3,6% και 7,2%, αντίστοιχα.) 

  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε οι εκλογείς να δικαιούνται να 
ψηφίζουν με την επίδειξη είτε του εκλογικού τους βιβλιαρίου είτε του δελτίου ταυτότητας 
που τους έχει εκδώσει η Δημοκρατία.) 

  Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

[Τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, 
ώστε οι εκλογείς να δικαιούνται να ψηφίζουν με την επίδειξη είτε του εκλογικού τους 
βιβλιαρίου είτε του δελτίου ταυτότητας που τους έχει εκδώσει η Δημοκρατία.] 

  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση της διάταξης του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νόμου σύμφωνα με την οποία ο εκλογικός αντιπρόσωπος δημοσιεύει την έκθεση 
αναφορικά με την εκλογική δαπάνη κάθε υποψηφίου πριν από την υποβολή της στον 
Έφορο Εκλογής σε τουλάχιστον μία ημερήσια εφημερίδα, ώστε αυτή να δημοσιεύεται σε 
τουλάχιστον δύο ημερήσιες εφημερίδες ή να αναρτάται στην ιστοσελίδα του υποψηφίου ή 
του οικείου κόμματος.) 

  Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2016. 

[Αναθεώρηση του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2007, 
ώστε να αντιμετωπιστούν τα κενά και οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν σε σχέση με 
ορισμένες υφιστάμενες πρόνοιές του τα οποία καθιστούσαν αδύνατη την εφαρμογή του.] 

  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε να τεθεί σε ισχύ η διάταξή του 
σύμφωνα με την οποία η εκπομπή ήχου από τα κέντρα αναψυχής που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου εξαιρείται από 
την εφαρμογή άλλης διάταξης της βασικής νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει την οχληρία σε 
οποιοδήποτε δημόσιο ή άλλο χώρο.] 

  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

[Τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε αφενός να 
επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση ορισμένα αδικήματα που προβλέπονται στον περί Κέντρων 
Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμο και αφετέρου να παρασχεθεί στα μέλη της 
αστυνομίας και στους επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης η δυνατότητα να προβαίνουν στην 
έκδοση ειδοποιήσεων εξώδικων προστίμων σε περίπτωση διάπραξης των εν λόγω 
αδικημάτων. Επιπρόσθετα, με το νόμο αυτό καταργήθηκε η διάταξη της βασικής 
νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με την έκδοση 
διαταγμάτων να προσθέτει, να αντικαθιστά ή να αφαιρεί από την εν λόγω νομοθεσία είτε 
πίνακες στους οποίους καθορίζονται τα αδικήματα που επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση είτε 
αδικήματα που αναφέρονται σε αυτούς.] 
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  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να 
εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή ανηλίκων σε προγράμματα, 
εκπομπές, οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις και διαφημίσεις.) 

  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
11) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 
εισαχθούν σ’ αυτόν ρυθμίσεις σε σχέση με την καταβολή φόρων και τελών από 
αγοραστές που απέκτησαν ακίνητη ιδιοκτησία δυνάμει σύμβασης, η οποία θα 
μεταβιβαστεί σ’ αυτούς με βάση τις διατάξεις του εν λόγω νόμου που ψηφίστηκαν 
πρόσφατα από τη Βουλή και αφορούν τους εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων.) 

  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015. 

[Τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) Νόμου, ώστε, επί προσωρινής βάσεως και ενόσω διαρκεί η έκρυθμη 
κατάσταση, σε περίπτωση που μεταβιβάζεται σε πρόσωπο που είναι Ελληνοκύπριος 
υπήκοος ακίνητο το οποίο βρίσκεται στις κατεχόμενες συνεπεία της τουρκικής εισβολής 
περιοχές, το εν λόγω πρόσωπο στο όνομα του οποίου εγγράφεται το ακίνητο να 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τελών εγγραφής τίτλου.] 

  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε αφενός να 
βελτιωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση αναπτύξεων 
ακίνητης ιδιοκτησίας και αφετέρου να καταστεί πιο αποτελεσματική η παρέμβαση των 
αρμόδιων αρχών στην αντιμετώπιση ορισμένων διαχρονικών προβλημάτων που 
ενδεχομένως να άπτονται της ασφάλειας του κοινού.) 

  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να επεκταθεί η ισχύς 
πολεοδομικών αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν αναπτύξεις που δεν 
υλοποιήθηκαν εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Ειδικότερα, με το νόμο αυτό η ισχύς των 
πολεοδομικών αδειών θα δύναται να παραταθεί για επιπρόσθετη περίοδο δύο ετών στην 
περίπτωση μίας μονάδας και πέντε ετών σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.) 

  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 
ώστε, σε περίπτωση διαίρεσης ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είτε αρδεύεται από συνεχή ή 
εποχική πηγή ύδατος είτε είναι επιδεκτική άρδευσης από συνεχή πηγή ύδατος, η διαίρεση 
σε τεμάχια να διενεργείται ανεξαρτήτως του ότι δεν έχει τοποθετηθεί αρδευτική παροχή σε 
ορισμένα από τα τεμάχια στα οποία διαχωρίζεται η ιδιοκτησία αυτή.] 

  Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου, 
ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του, με απώτερο στόχο την απλοποίηση 
και την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής μέτρων αναδασμού, καθώς και την 
επέκταση του θεσμού του αναδασμού σε ορισμένους τομείς.) 
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  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την ορθότερη 
εναρμόνισή του με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 
σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/55/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2011.) 

  Ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες 
διατάξεις του οι οποίες ρυθμίζουν τον τρόπο παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές 
οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες από το Ταμείο Θήρας.) 

  Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών 
και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών 
Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, ώστε να αρθεί η αδικία που προκλήθηκε με την 
εισαγωγή γραπτών εξετάσεων για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών 
ή στο Μητρώο Ταριχευτών των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα του λειτουργού 
κηδειών και του ταριχευτή και τα οποία εξαιρούνται από την προϋπόθεση της κατοχής 
απολυτηρίου λυκείου ή ισοδύναμου αυτού για σκοπούς εγγραφής στο σχετικό μητρώο.  

Επιπρόσθετα, με το νόμο αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα:  

1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών ή στο Μητρώο Ταριχευτών 
προσώπου που υποβάλλει σχετική αίτηση αποτελεί επιπρόσθετη προϋπόθεση η 
συμμετοχή του με επιτυχία σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται από το 
Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών ή σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα το οποίο το εν λόγω συμβούλιο αναγνωρίζει για σκοπούς εγγραφής στα 
σχετικά μητρώα.  

2. Τα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της βασικής νομοθεσίας υφιστάμενα 
και λειτουργούντα γραφεία κηδειών δύναται να λειτουργούν μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 
2015 σε δικό τους ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό 
το σκοπό, έστω και αν αυτός δεν καλύπτεται από πολεοδομική άδεια ή/και άδεια 
οικοδομής με σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης που εκδίδεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμου.) 

  Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών 
και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών 
Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένα προβλήματα που 
διαπιστώθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή του.  

Ειδικότερα, με το νόμο αυτό επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία: 

1. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει τον καταρτισμό και την τήρηση ορισμένων 
μητρώων από τον έφορο εντός τριών μηνών από το διορισμό του, ώστε να καθοριστεί ότι 
ο καταρτισμός αυτών θα δύναται να διενεργηθεί μέχρι την 1η Αυγούστου 2016.  

2. Διαμόρφωση των σχετικών διατάξεών της που προβλέπουν τη διενέργεια από το 
Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών εξετάσεων και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σκοπούς εγγραφής των ενδιαφερόμενων 
προσώπων στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών και στο Μητρώο Ταριχευτών, ώστε 
αυτά να διεξάγονται κάθε χρόνο. 
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3. Διαμόρφωση των διατάξεών της που προβλέπουν ως προϋπόθεση εγγραφής 
προσώπου στα σχετικά μητρώα τη συμμετοχή του με επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις 
τις οποίες διεξάγει το υπό αναφορά συμβούλιο, ώστε το τελευταίο να δύναται να 
αναγνωρίζει και άλλες εξετάσεις για σκοπούς εγγραφής στα εν λόγω μητρώα. 

4. Διαμόρφωση της διάταξής της με την οποία προβλέπεται ότι η σύγκληση τακτικής 
γενικής συνέλευσης γίνεται από τον έφορο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, ώστε η εν λόγω 
συνέλευση να συγκληθεί μέχρι την 1η Ιουνίου 2016. 

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω αναφερόμενες ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ αναδρομικά από 
την 30ή Ιουνίου 2015.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2016 
Νόμος του 2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2016, ο 
οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.640.367 και έσοδα ύψους €1.640.250.) 

  Οι περί Μηχανών Παιγνίου (Εγγραφή και Έκδοση Αδειών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

[Κατάργηση του Κανονισμού 13 των περί Μηχανών Παιγνίου (Εγγραφή και Έκδοση 
Αδειών) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 17 του περί Οίκων 
Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, ο οποίος καθορίζει 
τους όρους χορήγησης αδειών του παραδοσιακού παιχνιδιού “καζαντί”, επειδή οι 
διατάξεις του διαφέρουν από τις σχετικές διατάξεις του βασικού νόμου που καθορίζουν 
τους όρους που ισχύουν για τις εκδοθείσες άδειες, ειδικότερα έπειτα από την ψήφιση 
σχετικού τροποποιητικού νόμου το 2015.] 

  Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Άλλων 
Ωφελημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και 
Εξαρτωμένους Αυτών) Κανονισμοί του 2016. 

[Αναθεώρηση των ισχυόντων περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων 
και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και 
Εξαρτωμένους Αυτών) (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών, οι 
οποίοι ρυθμίζουν τη χορήγηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στους υπαλλήλους του 
ΡΙΚ, ώστε οι διατάξεις τους αφενός μεν να εκσυγχρονιστούν, αφετέρου δε να 
εναρμονιστούν με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο.] 

  Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) 
Κανονισμοί του 2016. 

[Αναθεώρηση των ισχυόντων περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές 
Προσφυγές) Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν την υποβολή αιτήσεων στις πολεοδομικές 
αρχές και την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής αφενός κατά των πολεοδομικών 
αποφάσεων που εκδίδουν οι εν λόγω αρχές και αφετέρου για την παράλειψη έκδοσης 
πολεοδομικής απόφασης, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις τους.] 

  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε οι διατάξεις αυτού που αφορούν 
την τοκογλυφία να εφαρμόζονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και στα πιστωτικά 
ιδρύματα.) 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.) 
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  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου για την 
ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 10ης 
Μαρτίου 2010 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων). 

Επιπρόσθετα, με το νόμο αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δε χορηγεί νέες άδειες για την ίδρυση, 
εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοπτικού οργανισμού ή/και για τη μετάδοση νέων 
τηλεοπτικών εκπομπών ή προγραμμάτων, στην περίπτωση κατά την οποία με βάση 
μελέτη εγκεκριμένου ελεγκτικού οίκου η νέα άδεια θέτει σε κίνδυνο την οικονομική 
βιωσιμότητα των υφιστάμενων αδειούχων τηλεοπτικών οργανισμών. 

2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ή 
τρίτες χώρες και οι οποίες αναμεταδίδονται στο έδαφος της Δημοκρατίας 
αναμεταδίδονται αυτούσιες, χωρίς τη συμπερίληψη διαφημιστικών ή/και 
οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, εξαιρουμένων ορισμένων 
περιπτώσεων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων από 
μικρούς θεματικούς τηλεοπτικούς οργανισμούς.] 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 

  Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου για την ορθότερη 
εναρμόνισή του με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 
2010 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία 
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων).] 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.) 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε: 

1. ο επιβλητέος φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επί της συνολικής ακίνητης ιδιοκτησίας 
κάθε υπόχρεου προσώπου για το έτος 2016 να καθοριστεί ότι θα είναι το είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) επί του φορολογητέου ποσού που προκύπτει με βάση τους 
ισχύοντες σήμερα φορολογικούς συντελεστές και την ακολουθούμενη μεθοδολογία 
αναφορικά με την αξία της φορολογητέας ακίνητης ιδιοκτησίας, δηλαδή την αξία 
κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, νοουμένου ότι ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί 
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016, 

2. σε περίπτωση που η εξόφληση του οφειλόμενου φόρου θα διενεργηθεί μεταξύ της 
1ης Νοεμβρίου 2016 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ο καταβλητέος με βάση τους 
ίδιους συντελεστές και μεθοδολογία φόρος να καθοριστεί σε είκοσι επτάμισι τοις 
εκατό (27,5%) και 
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3. να επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ίση προς το δέκα τοις εκατό (10%) επί του 
ποσοστού φόρου που θα επιβάρυνε το φορολογούμενο πρόσωπο, εάν αυτό 
κατέβαλλε, σύμφωνα με τα πιο πάνω, το φόρο μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 31ης 
Δεκεμβρίου 2016. 

Επιπρόσθετα, καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2017, για το φορολογικό έτος 2017 και 
για κάθε έτος που ακολουθεί, η υποχρέωση επιβολής και είσπραξης φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας.] 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 

  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) Νόμου αναφορικά με την επ’ αόριστον μείωση κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%) των καταβλητέων μεταβιβαστικών δικαιωμάτων για όλες τις πωλήσεις ακινήτων και 
την εγγραφή μισθώσεων ή υπομισθώσεων, που απώτερο στόχο έχει την ανάπτυξη της 
οικοδομικής βιομηχανίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.] 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 

  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να 
καταστεί δυνατή τόσο η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017, όσο και η 
ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2016. Επιπρόσθετα, 
τροποποίηση της εν λόγω βασικής νομοθεσίας, ώστε ο πρόεδρος της Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να μην υπηρετεί πλέον σε αυτήν ως εκτελεστικός πρόεδρος 
υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ο διευθυντής της εν λόγω Αρχής να προΐσταται 
αυτής ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο.) 

  Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, 
ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις 
σε σχέση με τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα συμμόρφωση 
της Δημοκρατίας προς τις συστάσεις της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.] 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012, ώστε να αντιμετωπιστούν 
ορισμένα κενά και αδυναμίες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του και ειδικότερα 
να βελτιωθούν οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο βασικός αυτός νόμος σε σχέση με τη 
διαφάνεια στη λογοδοσία και στην οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων, 
επιδιώκοντας ταυτόχρονα συμμόρφωση προς τις συστάσεις της επιτροπής GRECO του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.) 
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  Ο περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) Νόμος του 2016. 

(Θέσπιση νομοθεσίας για την κατά νόμο ίδρυση υπηρεσίας πληροφοριών στη Δημοκρατία 
με την ονομασία “Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών” και ρύθμιση της σύστασης, της 
οργάνωσης και της λειτουργίας της, ώστε αυτή να αποτελεί το κύριο όργανο για την 
ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και άλλων αρμόδιων αρχών για θέματα που 
αφορούν εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους που απειλούν τη Δημοκρατία. 
Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται και στο προοίμιο της προτεινόμενης νομοθεσίας, οι 
ρυθμίσεις που εισάγονται διαμορφώθηκαν, ώστε η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών να 
λειτουργεί αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κράτους, στα πλαίσια 
της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, του κράτους δικαίου και του σεβασμού 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως αυτά κατοχυρώνονται από το εκάστοτε σε ισχύ στη 
Δημοκρατία δίκαιο.) 

  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα του 
Αρχηγού Αστυνομίας να ορίζει διοικητή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.) 

  Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 
Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Κατάργηση των εξαιρέσεων του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των 
Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών 
και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου σε σχέση με τις ενέργειες, 
δραστηριότητες ή ιδιότητες που καθορίζονται ως ασυμβίβαστες για τους αξιωματούχους 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.) 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

  Ο περί Επιθέσεων κατά Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2015. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω της ενίσχυσης της 
πρόληψης της διάπραξης ποινικών αδικημάτων στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών και της βελτίωσης της συνεργασίας των διωκτικών αρχών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διωκτικές αρχές άλλων κρατών μελών στον τομέα αυτό.) 

  Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας Νόμος του 2015. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2011/99/ΕΕ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας”.) 

  Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015. 

(Συμμόρφωση της κυπριακής νομοθεσίας με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της EE μέσω της παροχής, υπό προϋποθέσεις, του δικαιώματος δωρεάν 
νομικής αρωγής και εκπροσώπησης σε πολίτη της EE ή μέλος της οικογένειάς του για την 
άσκηση προσφυγής κατά απόφασης της αρμόδιας αρχής η οποία επιβάλλει περιορισμούς 
στην άσκηση των δικαιωμάτων του αιτητή για είσοδο, διαμονή και ελεύθερη κυκλοφορία 
στη Δημοκρατία, είτε για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας 
είτε για άλλους λόγους, καθώς και κατά δυσμενούς απόφασης αρμόδιας αρχής επί 
ιεραρχικής προσφυγής την οποία το εν λόγω πρόσωπο άσκησε ενώπιόν της και η οποία 
αφορούσε απόφαση που έχει ληφθεί εις βάρος του, είτε για λόγους δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας είτε για άλλους λόγους.) 
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(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε το νόμο αυτό δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε να αποδεχθεί 
την αναπομπή.) 

  Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015. 

(Θέσπιση νομικού πλαισίου για τη θεσμοθέτηση της σύναψης πολιτικής συμβίωσης, ώστε 
να ρυθμίζονται οι όροι και τα έννομα αποτελέσματα της συμβίωσης ετερόφυλων και 
ομόφυλων ζευγαριών.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 

  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.  

(Διεύρυνση των περιπτώσεων στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή 
Κατάταξης να επιτρέπει σε κατάδικο να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σε αυτόν ποινής 
με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική παρακολούθηση σε συγκεκριμένο 
χώρο για καθορισμένη χρονική περίοδο και υπό τους όρους που καθορίζει η Επιτροπή 
Κατάταξης.) 

  Ο περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας 
(Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο 
Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Εισαγωγή διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση, την επιθεώρηση και τη λήψη 
καταγεγραμμένου περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας από ή εκ μέρους του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή του Αρχηγού της Αστυνομίας ή οποιουδήποτε ανακριτή.) 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε το νόμο αυτό δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε να αποδεχθεί 
την αναπομπή.) 

  Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2015. 

(Καθορισμός της έναρξης του χρόνου παραγραφής, ώστε ο χρόνος παραγραφής για όλα 
τα αγώγιμα δικαιώματα που καλύπτει ο βασικός νόμος να αρχίζει να προσμετρείται από 
την 1η Ιανουαρίου 2016, χωρίς όμως να επηρεάζονται τα αγώγιμα δικαιώματα τα οποία 
έχουν ήδη παραγραφεί ή για τα οποία έχει αρχίσει ο χρόνος παραγραφής με βάση τις 
διατάξεις άλλων νομοθεσιών οι οποίες δεν επηρεάζονται ή καταργούνται από την 
εφαρμογή του βασικού νόμου.) 

  Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 

(Διαφοροποίηση της σύνθεσης του Συμβουλίου Εφέσεων, το οποίο επιλαμβάνεται των 
εφέσεων σε πειθαρχικές υποθέσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος είναι μέλος της 
αστυνομίας μέχρι του βαθμού του Ανώτερου Υπαστυνόμου, και παράλληλα καθίδρυση 
Συμβουλίου Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών, το οποίο θα επιλαμβάνεται εφέσεων σε 
πειθαρχικές υποθέσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος είναι μέλος της αστυνομίας βαθμού 
Αστυνόμου Β´ ή ανώτερου βαθμού.) 

  Οι περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμοί του 2015. 

(Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους παρέχεται η δυνατότητα στην Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και στον Έφορο Ασφαλίσεων, ως 
εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα, να ζητούν και να αξιολογούν 
πληροφορίες σε σχέση με προηγούμενες καταδίκες, ποινικά αδικήματα, συμπεριφορά ή 
περιστατικά σχετικά με πρόσωπα τα οποία έχουν αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων 
της σχετικής νομοθεσίας και τα οποία αιτούνται άδειας ή έγκρισης για απόκτηση ή αύξηση 
ειδικής συμμετοχής σε υπό εποπτεία νομικό πρόσωπο ή διορισμό σε ορισμένες 
σημαντικές θέσεις ο κάτοχος των οποίων λόγω των καθηκόντων που ασκεί πραγματικά 
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διευθύνει ή είναι σε θέση να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την πολιτική του υπό 
εποπτεία νομικού προσώπου ή προΐσταται σημαντικού τομέα ευθύνης αυτού.) 

  Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Ρύθμιση του ελέγχου της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.) 

  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Επιβολή βαθμών ποινής, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Μέρους IIA του 
περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου που αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.) 

  Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου αφενός μεν για την εναρμόνιση του 
εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της 
Δημοκρατίας που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, τις διεθνείς συστάσεις του οργανισμού 
“Financial Action Task Force” (FATF), καθώς και τις συστάσεις του διεθνούς οργανισμού 
μονάδων “Egmont Group” αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟΚΑΣ και αφετέρου δε για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκύψει από την πρακτική εφαρμογή του.] 

  Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την 
Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμος του 
2016. 

(Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων 
σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου”.) 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε το νόμο αυτό δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε να αποδεχθεί 
την αναπομπή.) 

  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του άρθρου 188Α του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει για το αδίκημα της 
άγρας πελατών και των κατευθυνόμενων αγορών, ώστε η πάταξη του φαινομένου της 
άγρας πελατών να καταστεί πιο αποτελεσματική.) 

  Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή 
Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2016. 

(Ρύθμιση της διαδικασίας που θα ακολουθείται για σκοπούς έκδοσης διατάγματος θεραπείας 
σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους σε κέντρα θεραπείας, 
καθώς και της διαδικασίας που θα διέπει τη λειτουργία των εν λόγω κέντρων.) 

  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.  

(Καθορισμός ορισμένων πρόσθετων προϋποθέσεων υπό τις οποίες η Επιτροπή 
Κατάταξης δύναται να επιτρέψει σε κατάδικο να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σε αυτόν 
ποινής με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική παρακολούθηση, 
προκειμένου να περιοριστεί το ενδεχόμενο καταχρηστικής εφαρμογής των σχετικών 
διατάξεων.) 
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  Ο περί της Ένατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του άρθρου 15 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε η 
διαφάνεια στη δημόσια ζωή ή η λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς στη δημόσια ζωή να 
περιληφθούν στους λόγους για τους οποίους είναι επιτρεπτή η κατά νόμο επέμβαση στην 
άσκηση του δικαιώματος της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η εφαρμογή νομοθεσίας για τον έλεγχο και τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων των πολιτειακών αξιωματούχων της Δημοκρατίας.) 

  Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση 
και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Εισαγωγή διατάξεων με τις οποίες ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του ελέγχου που 
διενεργεί το προβλεπόμενο από το βασικό νόμο τριμελές συμβούλιο, επιτρέπεται η 
δημοσίευση της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (γνωστής ως “πόθεν έσχες”) που 
υποβάλλεται δυνάμει του πιο πάνω νόμου και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του.] 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, η οποία εκκρεμεί ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.) 

  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016. 

[Εισαγωγή διατάξεων με τις οποίες ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του ελέγχου που 
διενεργεί η προβλεπόμενη από το βασικό νόμο ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή και 
επιτρέπεται η δημοσίευση της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (γνωστής ως “πόθεν 
έσχες”) που υποβάλλεται δυνάμει του νόμου αυτού.] 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, η οποία εκκρεμεί ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.) 

  - Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

 [Διασφάλιση της διαφάνειας και πρόληψη της διαφθοράς στο δημόσιο και στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, στην αστυνομία και στο στρατό με την ενίσχυση των υφιστάμενων 
διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο που ασκείται σε σχέση με την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων (γνωστού “ως πόθεν έσχες”), όπου υπάρχουν, και με τη θέσπισή 
τέτοιων ρυθμίσεων όπου δεν υφίστανται.] 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορές των νόμων αυτών 
στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, οι οποίες εκκρεμούν 
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.) 

  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Παροχή δυνατότητας στο Ανώτατο Δικαστήριο να ρυθμίζει την υποβολή δήλωσης 
περιουσιακών στοιχείων και δήλωσης μεταβολής περιουσιακών στοιχείων από δικαστές 
(γνωστής ως “πόθεν έσχες”) μέσω διαδικαστικού κανονισμού που εκδίδεται από αυτό.] 
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(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, η οποία εκκρεμεί ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.) 

  Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Καθιέρωση της ποσόστωσης του ενός τρίτου τουλάχιστον για κάθε φύλο όσον αφορά τη 
συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.) 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, η οποία εκκρεμεί ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμος του 2015. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος 2016.) 

  Έγκριση προϋπολογισμών οργανισμών δημόσιου δικαίου/ταμείων/ 
ρυθμιστικών αρχών/επιτροπών/συμβουλίων για το έτος 2016. 

(Ειδικότερα, έχουν ψηφιστεί σε νόμους οι προϋπολογισμοί των κάτωθι: 

- Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, 

- Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, 

- Αρχής Λιμένων Κύπρου, 

- Ταμείου Δημόσιων Δανείων, 

- Ταμείου Θήρας, 

- Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, 

- Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, 

- Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων, 

- Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, 

- Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, 

- Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, 

- Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, 

- Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 

- Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, 

- Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, 

- Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, 

- Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 

- Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, 

- Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, 

- Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, 

- Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, 
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- Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, 

- Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, 

- Δημοσιονομικού Συμβουλίου.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2015, Νόμος του 2014 (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου του 2014 με στόχο την κάλυψη 
νέων αναγκών που έχουν προκύψει, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου 
τομέα γενικότερα. Ειδικότερα, εισάγονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις που αφορούν την 
πλήρωση κενών θέσεων οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε συνεχή χρόνια και άνω και 
για τις οποίες δεν έχει αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης, την αύξηση του ανώτατου 
αριθμού μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών για σκοπούς κάλυψης των αναγκών 
σχολικών μονάδων κατά το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς 2015-2016, καθώς και 
του αριθμού μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων στη Διοίκηση, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για σκοπούς κάλυψης των 
αυξημένων αναγκών των δημόσιων νοσηλευτηρίων, καθώς και τη λειτουργία του Κέντρου 
Μαστού, την πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για σκοπούς λειτουργίας 
εξειδικευμένου θεραπευτικού προγράμματος στις φυλακές, καθώς και άλλων 
προγραμμάτων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών 
Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ή άλλων συναφών διεθνών προγραμμάτων.) 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2015.  

(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού 
ύψους €25.867.082 και η χρήση του για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση 
διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που 
περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2015 είναι ανεπαρκής. Ειδικότερα, οι πρόσθετες 
πιστώσεις αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων, κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, 
επιστροφές φόρων και άλλες δαπάνες.) 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου (Αρ. 1) Νόμος του 2015. 

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΡΙΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 
€580.000 και η διάθεσή τους για την υλοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων και σκοπών 
για τους οποίους η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 
έτος 2015 κατέστη ανεπαρκής.) 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου (Αρ. 1) Νόμος του 2015. 

[Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΤΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 
€20.916.425 και η διάθεσή τους για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και 
δραστηριοτήτων που η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκριμένο προϋπολογισμό για 
το έτος 2015 κατέστη ανεπαρκής. Ειδικότερα, οι πρόσθετες πιστώσεις αφορούν πρόστιμο 
που επιβλήθηκε στην Αρχή από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (€3.916.425) 
και υποχρεώσεις προς το Ταμείο Συντάξεων της ΑΤΗΚ (€17.000.000).] 

  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.  

(Παράταση και για το έτος 2016 της απαγόρευσης της πλήρωσης με οποιοδήποτε τρόπο 
κάθε κενής θέσης στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 
συμμόρφωση με την υποχρέωση που περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συναντίληψης με την 
τρόικα για μείωση του αριθμού των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα κατά 4 500 κατά την 
περίοδο 2012-2016 μέσω μεταξύ άλλων του παγώματος προσλήψεων νέου προσωπικού 
στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.) 
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  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2015.  

[Τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν και να διευκρινιστούν ορισμένες 
ασάφειες και παραλείψεις που σχετίζονται με τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων κρατικών υπαλλήλων και υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
περιλαμβανομένων και υπαλλήλων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, και να απαλειφθούν 
διατάξεις αυτού οι οποίες κρίνεται ότι συνιστούν άνιση μεταχείριση και διάκριση μεταξύ 
υπαλλήλων. Περαιτέρω, διασαφηνίζονται θέματα που αφορούν την ηλικία υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης μέλους της αστυνομίας που έχει το βαθμό του υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού.]  

  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) 
Νόμος του 2015.  

(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 
εισαχθούν σε αυτόν πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες ο διευθυντής του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, υπό προϋποθέσεις, δύναται να προβαίνει σε απαλλαγή 
ή/και εξάλειψη ή/και ακύρωση ή/και μεταφορά υποθήκης ή/και εμπράγματου βάρους ή/και 
απαγόρευσης που βαρύνει ακίνητο ή μέρος αυτού με σκοπό τη μεταβίβασή του επ’ 
ονόματι του αγοραστή.)  

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 

  Ο περί Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.  

(Τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να διαγραφούν πλήρως από αυτόν 
διατάξεις που αφορούν την υπηρεσία του προστάτη εμπιστευμάτων.) 

  - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2015. 

 - Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2015. 

 - Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2015.  

(Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη φορολόγηση φυσικών και 
νομικών προσώπων με απώτερο στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων υφιστάμενων 
φορολογικών διατάξεων στο πλαίσιο ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης.) 

  - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.  

 - Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015. 

 - Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015. 

 - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2015. 

 - Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2015. 
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 - Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

 - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015. 

 - Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων για περίοδο δύο ετών, ώστε να 
υποβοηθηθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων με σκοπό τον περιορισμό των 
προβληματικών δανείων, τη μείωση της ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και 
τη διευκόλυνση της επανεκκίνησης της οικονομίας.)  

  - Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2015. 

 - Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) 
Νόμος του 2015. 

(Δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου, στη βάση των διεθνών 
υποχρεώσεων τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει με βάση το Μνημόνιο 
Συναντίληψης, το οποίο να καθορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις που θα διέπουν την 
πώληση, εκχώρηση ή διάθεση από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του συνόλου ή 
μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από 
συναφθείσες συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης.) 

  Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου, ώστε μέλη αναγνωρισμένων 
βάσει νομοθεσίας επαγγελματικών σωμάτων τα οποία ενεργούν ως σύμβουλοι 
αφερεγγυότητας βάσει νόμιμης εξουσιοδότησης να συνεχίσουν να ενεργούν ως 
σύμβουλοι αφερεγγυότητας βάσει της εξουσιοδότησης που τους έχει δοθεί από τον 
Υπουργό Οικονομικών και της συναφούς αναστολής πλήρωσης των νόμιμων 
προϋποθέσεων, περιλαμβανομένης της επιτυχίας σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας 
για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου. Μετά την 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας θα ενεργούν μόνο 
όσοι θα έχουν επιτύχει σε σχετικές εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας.) 

  Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος 
του 2015.  

(Αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τη θέσπιση κανόνων που διέπουν την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα 
με νέα νομοθεσία, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/37/ΕΕ του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ 
σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, 
καθορίζονται οι κανόνες που πρέπει να διέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα, τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους χρήσης των πληροφοριών αυτών.) 

  Ο περί Δημοσίων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.  

(Τροποποίηση του περί Δημοσίων Δανείων Νόμου, ώστε να διαφοροποιηθεί η σύνθεση 
του Συμβουλίου των Δανειστικών Επιτρόπων, κατά τρόπο που να μην περιλαμβάνεται σε 
αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Δημοσιονομικός Γραμματέας και να καθορισθεί ότι 
των συνεδριάσεων αυτού θα προεδρεύει ο Γενικός Λογιστής. Περαιτέρω, επιτυγχάνεται η 
αύξηση του αριθμού των κυβερνητικών λειτουργών και των ιδιωτών που συμμετέχουν στο 
εν λόγω συμβούλιο από τρεις σε τέσσερις και καθορίζεται ότι, σε περίπτωση απουσίας 
του Γενικού Λογιστή, των συνεδριάσεων θα προεδρεύει ο αντιπρόεδρος, ο οποίος 
διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.) 
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  Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να 
επιτραπεί η εισαγωγή στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ ομολογιών νεοσυσταθείσας 
εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα της οικονομικής της 
δραστηριότητας για περίοδο μικρότερη του ενός έτους, νοουμένου ότι θα καταρτίζονται 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αυτή.) 

  Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2015.  

(Τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε αυτός να 
συνάδει με τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο ως προς την 
εισαγωγή συλλογικών επενδυτικών σχεδίων στο ΧΑΚ, και τροποποίηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ώστε να επιτραπεί η σύσταση και λειτουργία αγοράς παραγώγων και αγοράς 
εμπορευμάτων στο ΧΑΚ.) 

  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε να παραταθεί η 
προθεσμία καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2015 και να εισαχθούν 
ρυθμίσεις σε σχέση με την παραχώρηση έκπτωσης επί του οφειλόμενου φόρου σε 
περίπτωση διευθέτησης της οφειλής εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 

  - Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης Νόμος του 2015. 

 - Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

 - Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της 
Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015. 

 - Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

 - Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2015.  

(Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα 
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέχρι το τέλος του 2015. Ειδικότερα, 
ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα: 

1. Θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητου ταμείου, του 
Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση 
χρηματοοικονομικών οργανισμών. 

2. Η συμπερίληψη του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης στους φορείς που θα μπορούν 
να εξαγοράσουν μέρος ή ολόκληρο το εκδιδόμενο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και 
άλλα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια κεφάλαια χρηματοοικονομικού οργανισμού. 

3. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της υπό σύσταση Μονάδας Διαχείρισης, ώστε αυτή 
να έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 

4. Ο ειδικός φόρος πιστωτικού ιδρύματος να υπολογίζεται ανά τριμηνία με βάση τις 
καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στη Δημοκρατία κατά το τέλος της 
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προηγούμενης τριμηνίας.  

5. Η καταβολή από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσού ύψους €200.000.000 για 
κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει λόγω των αναγκών ενίσχυσης της 
κεφαλαιουχικής βάσης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ ως απόρροια των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός.) 

  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2015. 

(Εναρμόνιση με το άρθρο 1, παράγραφος 12 της Οδηγίας 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου 
της 22ας Δεκεμβρίου 2009 για την τροποποίηση διάφορων διατάξεων της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, 
προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις μεθόδους 
επιμερισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας για αγαθά που αποκτά και εισάγει 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, καθώς και με την αναπροσαρμογή της έκπτωσης του 
φόρου εισροών, όταν η χρήση των εν λόγω αγαθών πραγματοποιείται ή πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί μερικώς για σκοπούς επιχείρησης που ασκείται και μερικώς για άλλους 
σκοπούς.) 

  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2015. 

(Απλοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής ορισμένων πράξεων από το φόρο 
προστιθέμενης αξίας.) 

  Οι περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Προστασία 
Αγοραστών) Κανονισμοί του 2015. 

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που ρυθμίζει επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη 
διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή, υπό προϋποθέσεις, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πωλητής αδυνατεί να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματί 
του, καθότι το εν λόγω ακίνητο υπόκειται σε υποθήκη ή/και εμπράγματο βάρος ή/και 
απαγόρευση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εκποίησης του ακινήτου προς 
ικανοποίηση του εμπράγματου βάρους επ’ αυτού.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2013 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 
2013 Νόμου, ώστε στα έσοδα του εν λόγω προϋπολογισμού να περιληφθεί πρόνοια 
ύψους €554.555 για έσοδα που έχουν προκύψει από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2014 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 
2014 Νόμου, ώστε στα έσοδα του εν λόγω προϋπολογισμού να περιληφθεί πρόνοια 
συνολικού ύψους €343.603 για έσοδα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του 
Μακάρειου Αθλητικού Κέντρου (€59.990), από διαφημίσεις (€33.613) και από την Εθνική 
Αρχή Στοιχημάτων (€250.000). Περαιτέρω, μεταφέρονται κονδύλια συνολικού ύψους 
€1.435.593 από άρθρα του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2014, από τα οποία 
προέκυψαν εξοικονομήσεις, σε άλλα άρθρα του προϋπολογισμού, για τα οποία προέκυψε 
ανάγκη για επιπρόσθετες δαπάνες.] 

  - Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2016. 
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 - Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμοί του 2016. 

 - Ο περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα Νόμος του 
2016. 

 - Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

[Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει την ανάκαμψη και την εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Εγγύηση των καλυπτόμενων καταθέσεων από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων 
και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ) και αποζημίωση εντός επτά 
εργάσιμων ημερών. 

2. Κάλυψη για πέραν του ποσού των €100.000 για ορισμένο χρονικό διάστημα 
ορισμένων ειδών καταθέσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς. 

3. Εναρμόνιση του εύρους και του ύψους της κάλυψης καταθετών εντός της ΕΕ. 

4. Συνεργασία συστημάτων εγγύησης καταθέσεων εντός της ΕΕ. 

5. Το Ταμείο Εξυγίανσης τίθεται υπό τη διαχείριση του ΣΕΚ. 

6. Εκ των προτέρων υποχρεωτική χρηματοδότηση των ταμείων από εισφορές και 
καθορισμός ελάχιστου επιπέδου εισφορών. 

7. Οι εισφορές να βασίζονται στις καλυπτόμενες καταθέσεις και στο προφίλ κινδύνου 
των ιδρυμάτων.] 

  Ο περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Τροποποίηση του περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμου, ώστε να 
μεταφερθεί η αρμοδιότητα διαχείρισης και συντονισμού των διαδικασιών που αφορούν τις 
κυβερνητικές εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης του χρηματοοικονομικού 
κινδύνου των κυβερνητικών εγγυήσεων, από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.)  

  - Ο περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016. 

 - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη του θεσμού των υπηρεσιών χρηματοδοτικής 
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μίσθωσης με επαρκή εποπτεία και αυστηρές προϋποθέσεις, το οποίο θα προσφέρει στις 
επιχειρήσεις και στους πολίτες εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Ειδικότερα, εισάγονται 
νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι οργανισμοί που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

2. Οι δραστηριότητες που επιτρέπεται να ασκούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

3. Οι προϋποθέσεις αδειοδότησης εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι 
κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους παρόχους των υπηρεσιών 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

4. Η μορφή και το περιεχόμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

5. Η εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης και η εξουσία της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως αρμόδιας εποπτικής αρχής να εκδίδει σχετικές 
οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου.  

6. Ο καθορισμός αδικημάτων και εκτελεστικών μέτρων και η επιβολή ποινών στις 
περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας. 

7. Οι εξαιρέσεις από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και οι υποχρεώσεις 
του εκμισθωτή. 

8. Η εξαίρεση από την καταβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις.  

9. Τα τέλη που θα καταβάλλονται στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο για 
την εγγραφή των χρηματοδοτικών μισθώσεων και για τη μεταβίβαση ακίνητης 
ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις που η χρηματοδοτική μίσθωση αφορά ακίνητη 
ιδιοκτησία, καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος που 
αποκτήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση. 

10. Η διαδικασία εγγραφής χρηματοδοτικής μίσθωσης στο αρμόδιο επαρχιακό 
κτηματολογικό γραφείο για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων του μισθωτή 
και παραχώρηση της δυνατότητας μεταφοράς του εμπράγματου βάρους επί των 
δικαιωμάτων του μισθωτή πάνω στο ακίνητο το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.) 

  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.  

(Τροποποίηση του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της διαχειριστικής επιτροπής 
του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών των Επιχειρήσεων Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών.) 

  Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.  

[Τροποποίηση του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, 
ώστε να καταστούν δυνατές η μετατροπή υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε 
εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και η παροχή της δυνατότητας τροποποίησης 
των καταστατικών εγγράφων των πιο πάνω εταιρειών χωρίς την ανάγκη προσφυγής στο 
δικαστήριο, ώστε να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία. Περαιτέρω, επιτυγχάνεται εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2014/91/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε 
Κινητές Αξίες όσον αφορά τις λειτουργίες Θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις 
κυρώσεις (Οδηγία UCITS V) και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου.] 
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  Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Εναρμόνιση με τα άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
22ας Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη 
δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της 
Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για 
την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ.) 

  Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016.  

(Εναρμόνιση με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 22ας 

Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη 
δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της 
Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για 
την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ.) 

  Ο περί Νομίσματος (Παραχάραξη και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/62/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 
σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την 
κιβδηλία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου.) 

  Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα.) 

  Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, ώστε να μην απαιτείται η γραπτή 
συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της 
Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από το διορισμό Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού 
Εφόρου Φορολογίας από το Υπουργικό Συμβούλιο.) 

  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016. 

(Ρύθμιση της πληρωμής οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων προς τα Ταμεία 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αδειών, Πλεονάζοντoς Προσωπικού, Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής σε μηνιαίες δόσεις, του τρόπου υποβολής από τον 
οφειλέτη της αίτησης για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της διαδικασίας και 
του χρονοδιαγράμματος εξέτασης της αίτησής του από το διευθυντή Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του τρόπου καταβολής από τον οφειλέτη των υπαγόμενων στη 
ρύθμιση οφειλών, καθώς και του δικαιώματος του οφειλέτη για υποβολή στον Υπουργό 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένστασης εναντίον οποιασδήποτε 
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απόφασης η οποία εκδίδεται από το διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)  

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε το νόμο αυτό δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή των Aντιπροσώπων αποφάσισε να αποδεχθεί 
την αναπομπή του.) 

  Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και 
Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016. 

(Θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης 
εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και για τη μετατροπή 
τέτοιων εργοδοτουμένων σε αορίστου χρόνου με τη συμπλήρωση τριάντα μηνών 
απασχόλησης. Κατάργηση σειράς νομοθεσιών, που θεσπίστηκαν από το 1995 έως το 
2014 και αφορούν την εργοδότηση έκτακτων υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία, 
απλοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συνολική ρύθμιση της απασχόλησής τους 
και κατάργηση των υφιστάμενων κατηγοριών έκτακτων υπαλλήλων σε σχέση με τη 
διάρκεια των συμβολαίων τους, καθώς και της κατάταξής τους σε κατηγορίες αορίστου και 
ορισμένου χρόνου.) 

  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε οι διατάξεις αυτού που αφορούν 
την τοκογλυφία να εφαρμόζονται και για τα πιστωτικά ιδρύματα.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, η οποία εκκρεμεί ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.) 

  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε, στην 
περίπτωση που σε ίδρυμα το οποίο υπόκειται σε εξυγίανση εφαρμόζεται, βάσει των 
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, το μέτρο της διάσωσης με ίδια μέσα και χρεωστικοί 
τίτλοι, υποχρεώσεις περιλαμβανομένων καταθέσεων ή μετοχές του επηρεαζόμενου 
ιδρύματος μετατρέπονται, απομειώνονται ή διαγράφονται, τα δικαιούχα πρόσωπα να 
αποκτούν δικαίωμα εκπροσώπησής τους στο διοικητικό συμβούλιο του επηρεαζόμενου 
ιδρύματος.) 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, η οποία εκκρεμεί ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.) 

  Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου, ώστε οι 
διατάξεις του να μην τυγχάνουν εφαρμογής σε ό,τι αφορά την Αρχή Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.) 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, η οποία εκκρεμεί ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.) 

  Ο περί της Ρύθμισης Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος 
του 2016. 

(Θέσπιση νέας νομοθεσίας που να ρυθμίζει τις αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων/πιστωτικών 

διευκολύνσεων οι οποίες χορηγήθηκαν με εξασφάλιση αξιόγραφα που εκδόθηκαν από 
αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή μετοχές που προήλθαν από τη μετατροπή των εν 
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λόγω αξιογράφων σε μετοχές. Η χορήγηση αφορά: 

1. δάνειο, 

2. τρεχούμενο χρεωστικό λογαριασμό με όριο παρατραβήγματος και χρεωστικό 
υπόλοιπο σε λογαριασμό χωρίς όριο, 

3. ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση, χρηματοδοτική μίσθωση, χρηματοδότηση 
με ενοικιαγορά και πιστωτική κάρτα, 

4. προεξόφληση υποχρεωτικής σημείωσης ή συναλλαγματικής, πληρωμή έναντι 
ενέγγυας πίστωσης, πληρωμή έναντι εγγυητικής επιστολής, προκαταβολή έναντι 
εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης και προκαταβολή έναντι υποσχετικής 
επιστολής και 

5. κάθε άλλη άμεση πιστωτική διευκόλυνση.) 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος, η οποία εκκρεμεί ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.) 

  Ο περί Φορολογίας των Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Εξαίρεση του στοιχήματος που διενεργείται στο εξωτερικό από την υποχρέωση 
καταβολής του φόρου στοιχήματος, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον κυπριακό 
ιππόδρομο να αναπτύξει νέες και βιώσιμες στοιχηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό.) 

  Οι περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Γενικοί) Κανονισμοί του 
2016. 

(Καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας και καθορισμός κάθε 
θέματος το οποίο αφορά τη λειτουργία καζίνου θερέτρου στη Δημοκρατία.)  

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 

  Οι περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Λειτουργία της 
Επιτροπής Διαχείρισης και Κριτήρια Επιλογής) Κανονισμοί του 2016.  

(Ρύθμιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της επιτροπής διαχείρισης του φορέα, καθώς 
και καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των προσώπων που δύνανται να λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη βάσει των διατάξεων του πιο πάνω νόμου.) 

  Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών 
και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

(Κάλυψη από το Σύστημα Εξυγίανσης Καταθέσεων προσώπων τα οποία εργάζονται σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμμετέχουν σε συλλογικά ταμεία συνταξιοδοτικών 
παροχών.) 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016. 

(Θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει την πληρωμή οφειλών προς τα Ταμεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Αδειών, Πλεονάζοντoς Προσωπικού, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Κοινωνικής Συνοχής σε μηνιαίες δόσεις για περιπτώσεις φυσικών ή νομικών 
προσώπων τα οποία λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμες 
οφειλές.) 

 



 

152 

Παράρτημα ΙΙ 

  Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και 
στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

[Εναρμόνιση με το άρθρο 87 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Βελτίωση του 
διακανονισμού αξιογράφων και των αποθετηρίων τίτλων, ώστε, στην περίπτωση που 
διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων έχει παράσχει 
εξασφάλιση σε άλλο διαχειριστή συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων σε 
συνάρτηση με διαλειτουργικό σύστημα, τα δικαιώματα του παρέχοντος διαχειριστή 
συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων επί της εν λόγω εξασφάλισης να μη 
θίγονται από διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι του λαμβάνοντος την εξασφάλιση 
διαχειριστή συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων.] 

  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός)  
Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να προβλέπει τα ακόλουθα: 

1. Καθορισμός του επιβλητέου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας επί της συνολικής ακίνητης 
ιδιοκτησίας κάθε υπόχρεου προσώπου για το έτος 2016 στο είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) επί του φορολογητέου ποσού που προκύπτει με βάση τους ισχύοντες 
σήμερα φορολογικούς συντελεστές και την ακολουθούμενη μεθοδολογία αναφορικά 
με την αξία της φορολογητέας ακίνητης ιδιοκτησίας, δηλαδή την αξία κατά την 1η 

Ιανουαρίου 1980, νοουμένου ότι ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί μέχρι την 31η 
Οκτωβρίου 2016. 

2. Καθορισμός του καταβλητέου, με βάση τους ίδιους συντελεστές και μεθοδολογία, 
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στο είκοσι επτάμισι τοις εκατό (27,5%), σε περίπτωση 
που η εξόφληση του οφειλόμενου φόρου διενεργηθεί μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 
2016 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 

3. Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ίσης προς δέκα τοις εκατό (10%) επί του 
ποσοστού του φόρου που θα επιβαλλόταν στο φορολογούμενο πρόσωπο, εάν αυτό 
κατέβαλλε τον οφειλόμενο φόρο μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2016. 

4. Κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου 2017, για το φορολογικό έτος 2017 και για κάθε 
έτος που ακολουθεί, της υποχρέωσης επιβολής και είσπραξης φόρου ακίνητης 
ιδιοκτησίας.] 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 

  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

[Μείωση, επ’ αόριστον, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) των καταβλητέων μεταβιβαστικών 
δικαιωμάτων για όλες τις πωλήσεις ακινήτων και την εγγραφή μισθώσεων ή 
υπομισθώσεων, με στόχο την ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας και την προσέλκυση 
νέων επενδύσεων.]  

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2015. 

[Θεσμοθέτηση της ισχύουσας πρακτικής η οποία ακολουθείται επί σειράν ετών από την 
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ΕΕΥ κατά τον καταρτισμό των πινάκων διοριστέων, ώστε η πίστωση μονάδων στους 
υποψηφίους για σκοπούς εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας να υπολογίζεται αθροίζοντας τη 
συνολική τους προϋπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να αποφευχθούν οι 
οποιεσδήποτε ανατροπές στον υφιστάμενο πίνακα διοριστέων, λόγω σχετικής απόφασης 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 88/2010 (ΕΕΥ vs Σοφίας 
Καζέλη), ημερομηνίας 3 Απριλίου 2015, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός της 
υπηρεσίας ερμηνεύτηκε κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που η ΕΕΥ εφάρμοζε μέχρι 
τότε.] 

  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015. 

(Κατάργηση της νομοθεσίας του 2011 που αφορά την παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας 
και αντικατάστασή της με νέο νομοθετικό πλαίσιο, με βάση το οποίο η αρμοδιότητα 
διαχείρισης της φοιτητικής χορηγίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Περαιτέρω, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
διαφοροποιούνται τα κριτήρια παραχώρησης της φοιτητικής χορηγίας και περαιτέρω 
προστίθενται νέες διατάξεις που προβλέπουν την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων 
στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που θα ρυθμίζονται περαιτέρω με βάση 
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.) 

  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 

(Βελτίωση των διατάξεων που αφορούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 
εκλεκτορικών σωμάτων.) 

  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 

(Μετονομασία του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών σε Τμήμα 
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2016 Νόμος του 
2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2016 ύψους 
€116.915.000.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2016 
Νόμος του 2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2016 
ύψους €12.392.000.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2016 Νόμος του 2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 
2016 ύψους €51.943.000.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2016 Νόμος του 2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2016 ύψους 
€7.909.825.) 

  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρίως 
όσον αφορά τη συγκρότηση της συγκλήτου του, καθώς και την ενίσχυση του ακαδημαϊκού 
έργου που επιτελεί.) 
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  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Βελτίωση των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν τις ακολουθητέες διαδικασίες σε σχέση 
με την πραγματοποίηση των τοποθετήσεων, μετακινήσεων και μεταθέσεων των 
εκπαιδευτικών λειτουργών. Με τη νέα αυτή ρύθμιση επιτυγχάνεται καλύτερα η έγκαιρη 
στελέχωση και η ομαλή λειτουργία των σχολείων.) 

  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Διεύρυνση της δυνατότητας προσφοράς διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.) 

  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

(Βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την προσφορά των 
διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών.) 

  Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

(Ρύθμιση της αναγνώρισης τίτλων σπουδών που απονέμονται από κοινού από δημόσιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα 
ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού.) 

  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Εγκαθίδρυση ιατροσυμβουλίου ειδικά για τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.) 

  Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

(Εναρμόνιση με τις νέες πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου για τη δημόσια εκπαιδευτική 
υπηρεσία όσον αφορά την εγκαθίδρυση ιατροσυμβουλίου.) 

  Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Βελτίωση ορισμένων διατάξεων και διόρθωση ορισμένων ασαφειών που διαπιστώθηκαν 
από την πρακτική εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου. Περαιτέρω, εισάγονται 
επιπρόσθετες μεταβατικές διατάξεις που στοχεύουν στην ομαλότερη άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του εν λόγω φορέα κατά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του και μέχρι την 
έκδοση των αναγκαίων κανονισμών.) 

  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

(Εναρμόνιση των υφιστάμενων κανονισμών με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα στο λυκειακό 
κύκλο. Η ανάγκη για τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών προέκυψε στο πλαίσιο 
των προσπαθειών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για βελτίωση του 
υφιστάμενου θεσμού του ενιαίου λυκείου και την εισαγωγή της νέας μορφής λυκείου, 
θεσμός ο οποίος υιοθετήθηκε ήδη με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερομηνίας 28 Απριλίου 2015.) 
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Έκτακτη Σύνοδος 

  Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον 
Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Αντικατάσταση του υφιστάμενου καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και 
των υφιστάμενων διεθνών προδιαγραφών για τις εξαιρέσεις χρήσης για θεραπευτικούς 
σκοπούς με αυτά που ισχύουν για το 2016.) 

  - Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων, 
για να καταστεί δυνατή η προσφορά από αυτά προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και 
για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016. 

(Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με αριθμό 2014/24/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ μέσω της κατάργησης 
του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 και της εισαγωγής του εν 
λόγω νόμου στην κυπριακή νομοθεσία.) 

  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016. 

[Κατάργηση και αντικατάσταση των περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και 
Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2004 και περαιτέρω εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας 
με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και σε σχέση με την 
απαίτηση θέσπισης των όρων εφαρμογής για τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων 
από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.] 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

  Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την 
Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Εναρμόνιση με το άρθρο 38 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 12ης 
Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ. Διεύρυνση της έννοιας της περιβαλλοντικής 
ζημιάς, ώστε αυτή να καλύπτει και τη ζημιά που προκαλείται στην περιβαλλοντική 
κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, στις περιπτώσεις που αυτά δε διέπονται από τον περί 
Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο.) 
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  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2015. 

(Εναρμόνιση με το άρθρο 2 και το Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2013/39/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 
2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. 
Καθορισμός, μεταξύ άλλων, ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων για ουσίες 
προτεραιότητας και για ορισμένες άλλες ρυπογόνες ουσίες, οι οποίες αποτελούν χημικές 
ουσίες που συνθέτουν σημαντικό κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, για σκοπούς 
επίτευξης καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων.) 

  Ο περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς 
Σχηματισμούς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.  

[Ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα 
με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ορθότερη μεταφορά των 
διατάξεων της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
σχετικά με την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του ΕΚ και του 
Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, που αφορούν τη μεταβίβαση της ευθύνης για τον τόπο 
αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα.] 

  Ο περί της Τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο για τις 
Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2015. 

[Κύρωση, κατά το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της 
τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Τροπολογία της Ντόχα), όπως αυτή συμφωνήθηκε από την 
Όγδοη Διάσκεψη των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην Ντόχα του Κατάρ το Δεκέμβριο του 2012.] 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή 
της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν 
αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία στη 
δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση 
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2015. 

[Κύρωση, κατά το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της 
Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της 
Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση 
στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η 
Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση 
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές, η οποία υπογράφηκε την 1η 
Απριλίου 2015.] 

  Ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, 
Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2016. 

[Αντικατάσταση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με νέα 
νομοθεσία, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τον Κανονισμό αριθ. 517/2014 του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Καθορισμός μεταξύ άλλων των 
υποχρεώσεων των παραγωγών, εισαγωγέων και εξαγωγέων φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου και εξοπλισμού που περιέχει τέτοια αέρια, των χειριστών του εν λόγω 
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εξοπλισμού, του πιστοποιημένου προσωπικού (τεχνικοί) που δραστηριοποιείται στον τομέα 
των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, των μέτρων ελέγχου των διαρροών ελεγχόμενων 
ουσιών από εξοπλισμό, του συστήματος προώθησης και ανάκτησης των φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου και των ποινικών αδικημάτων σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του νόμου.] 

  Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Βελτίωση του νομικού πλαισίου που αφορά τα απόβλητα για σκοπούς καλύτερης 
εφαρμογής του. Συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας σε 
μία αρμόδια αρχή, τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αδειοδότησης σε σχέση με τα απόβλητα και 
βελτιστοποίηση της χρήσης των ανθρώπινων πόρων.) 

  Ο περί των Εξωτερικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου 
Ανάγκης στις Υπεράκτιες Εργασίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Νόμος 
του 2016. 

(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για εναρμόνιση με το άρθρο 29 της Οδηγίας 2313/30 του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ. Δημιουργία 
ρυθμιστικού πλαισίου για τον καταρτισμό, το συντονισμό και την εφαρμογή των εξωτερικών 
σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που προκύπτουν από τις 
υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου.) 

  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Φάση ΙΙ της Ανάκτησης 
Ατμών Βενζίνης κατά τη Διάρκεια του Ανεφοδιασμού Μηχανοκίνητων 
Οχημάτων σε Πρατήρια Καυσίμων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης 

Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, 
της Οδηγίας 2009/126/ΕΚ σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη 
διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων. Ειδικότερα, 
καθορίζεται ότι η απόδοση των συστημάτων της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης και ο 
ετήσιος έλεγχος της απόδοσης της δέσμευσης ατμών βενζίνης των εν λόγω συστημάτων που 
βρίσκονται σε λειτουργία πραγματοποιούνται στη βάση συγκεκριμένων προτύπων που εξέδωσε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Committee of Standardization-CEN)]. 

  Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2016. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/56/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται 
για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων- 
Παθόντων 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
του 2016 Νόμος του 2015. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 
έτος 2016 ύψους €104.760.000.) 
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  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 
2016 Νόμος του 2015. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 
2016 ύψους €15.904.227.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2016 
Νόμος του 2015. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το έτος 2016 
ύψους €377.000.) 

  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου 
(Κεφ. 224), ώστε αφενός να καταστεί δυνατή η τιτλοποίηση των οικιστικών μονάδων που 
ανεγέρθηκαν σε κρατικά οικόπεδα αυτοστέγασης, έστω και εάν οι νόμιμοι κάτοχοι αυτών 
απεβίωσαν πριν τις 7 Απριλίου 2006, και αφετέρου, στις περιπτώσεις παραχώρησης εκ 
μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμβασης μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες 
οι οποίοι διαμένουν σε οικιστικές μονάδες που βρίσκονται μερικώς σε κρατική γη και 
μερικώς σε τουρκοκυπριακή γη, το καθορισμένο μίσθωμα να μην εισπράττεται ούτε να 
θεωρείται οφειλόμενο.] 

  Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε 
Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2016. 

[Τροποποίηση των περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε 
Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικών) Κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η 
παραχώρηση και εγγραφή αντισταθμιστικού οικοπέδου σε εκτοπισθέντες που διαμένουν 
σε τουρκοκυπριακές κατοικίες, η εγγραφή οικιστικών μονάδων που βρίσκονται σε 
οικισμούς αυτοστέγασης και των οποίων οι δικαιούχοι απεβίωσαν πριν τις 7 Απριλίου 
2006 και η εγγραφή οικιστικών μονάδων που βρίσκονται σε οικισμούς αυτοστέγασης και 
των οποίων οι δικαιούχοι είναι εκτοπισθέντες εκ μητρογονίας.] 

  Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε 
Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2016. 

[Θέσπιση νέων κανονισμών με βάση το άρθρο 18(3) του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση της 
κατοχής από τους σημερινούς κατόχους των οικιστικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί 
μερικώς σε κρατική γη και μερικώς σε γη τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, σε οικισμούς 
στέγασης εκτοπισθέντων ή σε οικισμούς αυτοστέγασης μέχρι τη λήξη της έκρυθμης 
κατάστασης που δημιουργήθηκε εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, έτσι που ο εκτοπισθείς 
μισθωτής να αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στην οικιστική μονάδα που κατέχει και το 
δικαίωμα αυτό να μπορεί να μεταβιβασθεί, υπομισθωθεί, υποθηκευθεί και κληρονομηθεί.] 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

  Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/38/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ 
σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα.) 
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  Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Καθορισμός διατάξεων που αφορούν την απόκτηση, διατήρηση ή μη χορήγηση 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα διάπραξης 
συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων.) 

  Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Δυνατότητα αδειοδότησης τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων 
υγραεριοκίνησης των κατόχων άδειας τεχνίτη οχημάτων στις ειδικότητες ηλεκτρολόγου 
ή/και μηχανικού αυτοκινήτων και των κατόχων απαραίτητων πιστοποιητικών βασικής ή 
ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης.) 

  Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2015. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης 
Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των 
παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.) 

  Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015. 

(Αποδοχή από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου που χορηγείται από 
ίδρυμα στη Δημοκρατία ως ισοδύναμο επιτυχίας σε εξέταση που διοργανώνει η ίδια 
αρμόδια αρχή, αφού αυτό γίνεται αποδεκτό σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ στην αντίστοιχη 
ειδικότητα του τεχνίτη οχημάτων.) 

  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015. 

[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να προβλέπει τα ακόλουθα: 

1. Δυνατότητα ιδιοκτητών μηχανοκίνητων οχημάτων να καταβάλλουν το τέλος 
κυκλοφορίας του οχήματός τους σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. 

2. Προσθήκη νέας κατηγορίας στον πίνακα της βασικής νομοθεσίας, που καθορίζει το 
ετήσιο τέλος κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο κατατάσσεται στην 
κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1. 

3. Καθορισμός μέγιστου ετήσιου τέλους κυκλοφορίας (€300) ιδιωτικών οχημάτων 
τύπου σαλούν τα οποία έχουν εγγραφεί πριν από τις 24 Νοεμβρίου 2003. 

4. Καθορισμός της επιβάρυνσης του 10% στο οφειλόμενο τέλος κυκλοφορίας. 

5. Καταβολή των καθυστερημένων τελών που προκύπτουν από τη μη ανανέωση της 
άδειας κυκλοφορίας οχημάτων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε δώδεκα 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις.] 

  Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2015. 

(Κατάργηση των κανονισμών που αφορούν τα εκάστοτε πληρωτέα δικαιώματα για τη 
χρήση των λιμένων και/ή των εγκαταστάσεων σε αυτούς, ώστε αυτά να καθορίζονται με 
διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας.) 

  Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 
Έργων (Καθορισμός Τύπων, Τελών και Επιβαρύνσεων) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2015. 

(Αναθεώρηση συγκεκριμένων τελών που επιβάλλονται από το Συμβούλιο Εγγραφής και 
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για σκοπούς διασφάλισης της 
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βιωσιμότητάς του.) 

  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Κάλυψη του κενού συγκεκριμένης πρόνοιας που εκ παραδρομής δε ρυθμίστηκε κατά την 
τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας και αφορά τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας 
οχημάτων κατηγορίας ελαφρού φορτηγού που ανήκουν σε συνταξιούχους.) 

  Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμου στα πλαίσια της 
εφαρμογής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αποκρατικοποίηση της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου.] 

  Ο περί της Ενίσχυσης της Ασφάλειας των Λιμανιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων.) 

  Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Ρύθμιση του ελέγχου της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 

  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Επιβολή βαθμών ποινής σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Μέρους IIA του 
περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, που αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 

  Ο περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2016. 

(Ρύθμιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου στα πλαίσια της 
εφαρμογής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αποκρατικοποίηση του 
εμπορικού τμήματος του λιμανιού της Λεμεσού.) 

  Οι περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Αποκρατικοποίηση 
Εμπορικού Τμήματος Λιμανιού Λεμεσού) Κανονισμοί του 2016. 

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας αναγκαίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
αποκρατικοποίησης οποιουδήποτε υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση φορέα.) 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Ολοκλήρωση της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την άδεια οδήγησης.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

  Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ώστε να καθοριστεί ο 
αριθμός των νοσηλευτών και των μαιών που εκλέγονται από το Σύνδεσμο Νοσηλευτών 
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και Μαιών, για να τον εκπροσωπούν στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.) 

  Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
Νόμου, ώστε να ανασταλούν ορισμένες διατάξεις του λόγω πρακτικών προβλημάτων που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή τους. Ταυτόχρονα, ρυθμίζεται η έκδοση 
κανονισμών, αφού κατά την επεξεργασία του βασικού νόμου εκ παραδρομής δεν είχε 
περιληφθεί σε αυτόν σχετική πρόνοια.) 

  Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί 
εξουσία καθορισμού τελών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εγγραφής φαρμακοποιού με 
την έκδοση σχετικών κανονισμών.)  

  Οι περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Διαδικασία και Περιεχόμενο 
Εξετάσεων για την Εγγραφή Φαρμακοποιού) Κανονισμοί του 2015. 

(Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες και το περιεχόμενο 
των εξετάσεων στις οποίες υποβάλλονται οι κάτοχοι πτυχίου φαρμακευτικής, προκειμένου 
να δύναται να εγγραφούν ως φαρμακοποιοί στη Δημοκρατία και να ασκούν νόμιμα το 
επάγγελμα του φαρμακοποιού.) 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού 
Συμβουλίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2015. 

(Έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €190.000 για την υλοποίηση διάφορων 
δραστηριοτήτων και σκοπών του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, για τους οποίους 
η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2015 δεν ήταν 
επαρκής.) 

  Οι περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από 
Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2015. 

(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να μεταφερθεί η αρμοδιότητα έκδοσης 
πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την καταλληλότητα νερού που διατίθεται από βυτιοφόρο 
όχημα ή από βυτίο με κερματοδέκτη ή που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση βυτιοφόρου 
οχήματος ή βυτίου με κερματοδέκτη με όλες τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας από 
το διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στον 
προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών.) 

  Οι περί Αιμοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίματος) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 

(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2014/110/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2004/33/ΕΚ όσον αφορά τα κριτήρια αποκλεισμού για δότες μονάδων 
αλλογενούς αίματος.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2016 
Νόμος του 2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 
2016, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.355.000 και έσοδα ύψους €1.300.000 που 
προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης 
Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας του 2016 Νόμος του 2016. 
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(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 
Ανεπάρκειας για το έτος 2016, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €324.650 και έσοδα 
ύψους €260.000 που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2016 
Νόμος του 2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2016, ο 
οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €8.231.134 και έσοδα ύψους €8.350.720 που 
προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία.) 

  Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
Νόμου, ώστε να παραταθεί αναδρομικά η αναστολή της ισχύος των διατάξεών του που 
καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των ψυχιατρικών κέντρων με νοσηλευτές 
εγγεγραμμένους στο μητρώο ψυχιατρικής νοσηλευτικής, καθώς και των διατάξεών του 
που καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των μαιευτικών ή γυναικολογικών μονάδων 
με εγγεγραμμένες μαίες από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016, 
ώστε να επιτρέπεται η στελέχωσή τους με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.] 

  Ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε 
Θέματα που Αφορούν Ασθενείς Νόμος του 2016. 

(Θεσμοθέτηση της διαβούλευσης κάθε υπηρεσίας που ασκεί δημόσια εξουσία για θέματα 
που αφορούν ομάδες ασθενών με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων 
και Φίλων, καθώς και η καθιέρωση της εν λόγω ομοσπονδίας ως κοινωνικού εταίρου του 
κράτους για τα θέματα αυτά.) 

  Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, ώστε 
να προστεθεί στην ισχύουσα νομοθεσία ο όρος “βιομηχανική κάνναβη” και ο ορισμός του 
και να εξαιρεθεί από τις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου η καλλιέργεια και εμπορία της 
βιομηχανικής κάνναβης.) 

  Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2016. 

[Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να προστεθεί σε αυτούς η ουσία 
Ρεμιφεντανύλη (Remifentanyl), με στόχο αυτή να καταστεί ελεγχόμενη ως προς τη 
χορήγηση, προμήθεια και κατοχή της από συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που 
καθορίζονται στους βασικούς κανονισμούς, όπως είναι οι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι 
και φαρμακοποιοί.] 

 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι το 
Φεβρουάριο του 2017 η θητεία των μελών του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου του 
Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου που λήγει το Σεπτέμβριο του 2016.) 

  Αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €28.516.187 του Προϋπολογισμού του 2016 
από το Κεφάλαιο 220512.2 «Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Τομέας 
Προμηθειών Φαρμάκων - Τακτικές Δαπάνες», Υποομάδα Δαπανών 03200 
«Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων», για τη διενέργεια δαπάνης 
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για την κάλυψη των αναγκών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας. 

  Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
Νόμου, ώστε αφενός μεν να βελτιωθούν οι διατάξεις του που καθορίζουν τη σύνθεση του 
Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και να εξειδικευτούν τα προσόντα 
του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του και αφετέρου δε να ρυθμιστούν 
θέματα που δε ρυθμίζονται επαρκώς στην ισχύουσα νομοθεσία και που χρήζουν 
περαιτέρω και λεπτομερούς ρύθμισης.) 
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Τα σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν από τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την κατάταξη των 
νεοσυλλέκτων της 2015 Β΄ ΕΣΣΟ και τις διαδικασίες και πρακτικές που 
ακολουθούνται για τη χορήγηση αναστολών και απαλλαγών σε στρατεύσιμους. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την εφαρμογή της 
δυνατότητας που παρέχει στον Υπουργό Άμυνας ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος 
να παραπέμπει σε επανεξέταση στρατεύσιμους που κρίθηκαν ακατάλληλοι για 
στράτευση κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1995. 

  Η λειτουργία της Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων του ΓΕΕΦ. 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στη μετακίνηση στρατιωτών από και προς τα 
στρατόπεδα στα οποία υπηρετούν ένεκα της οικονομικής κρίσης και τρόποι 
αντιμετώπισής τους. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την εξαγγελθείσα από 
την κυβέρνηση μείωση της στρατιωτικής θητείας. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

  Ο υπερπληθυσμός στις Κεντρικές Φυλακές και η εφαρμογή της ποινής της 
κοινοτικής εργασίας αντί της φυλάκισης. Το πρόγραμμα, η ωφελιμότητά του, τα 
προβλήματα και η πορεία εφαρμογής του. 

  Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την αναγκαστική μετακίνηση προσφύγων και 
μεταναστών τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου όσο και στην υπόλοιπη ΕΕ 
και οι δράσεις της κυπριακής κυβέρνησης τόσο σε επίπεδο υποδοχής των 
μεταναστών όσο και σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

(Κατατέθηκε έκθεση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας.) 

  Η παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη στους κατάδικους και η μεταχείριση των ψυχικά 
ασθενών καταδίκων. 

  Προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες από άτομα με οπτική ή 
ακουστική αναπηρία. 

  Η ανάγκη αναβάθμισης του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. 

  Η ανάγκη υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. 

  Τα προβλήματα που απασχολούν τους ασθενείς με καρκίνο και τους συγγενείς 
τους και η πιθανή παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων των καρκινοπαθών και 
των οικογενειών τους. 

  Προβλήματα χωρισμένων συζύγων και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

(Συζητήθηκε η πτυχή του θέματος που αφορά τη γονική μέριμνα και τη γονική 
αποξένωση.) 

Παράρτημα ΙΙΙ Τα σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν από τις 
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  Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Επ’ Αδεία. 

  Οι συχνές απαγωγές παιδιών γονέων νυμφευμένων με υπηκόους τρίτων χωρών 
και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 

  Η ανάγκη εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση όλων των μορφών παιδικής 
κακοποίησης. 

  Η πιθανή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η αξιολόγηση αναπήρων και 
η ανάγκη συγκρότησης ιατροσυμβουλίων στα πλαίσια του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 

  Ενημέρωση για τα συμπεράσματα της πρόσφατης έκθεσης του Υπουργείου 
Εξωτερικών των ΗΠΑ για την εμπορία προσώπων (TIP Report 2014). 

(Συζητήθηκε και το TIP Report 2015.) 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την αναγνώριση της πατρότητας 
σε παιδιά που γεννιούνται πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του 
διαζυγίου της μητέρας από τον πρώην σύζυγό της. 

  Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ενήλικων 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κοινοτήτων Διαμερίσματος Μόρφου στην 
Περιστερώνα, τα άτομα που εξυπηρετεί και τα προγράμματα θεραπείας, 
αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης που προσφέρει. Πιθανά προβλήματα που 
προκύπτουν και τρόποι επίλυσής τους. 

  Τα προβλήματα στη νομοθεσία από τα οποία προκύπτει κίνδυνος να μένουν χωρίς 
ιθαγένεια παιδιά στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να βρίσκονται ενώπιον τεράστιων 
κινδύνων και να είναι θύματα διακρίσεων, όπως έχει αναδειχθεί σε έκθεση της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) στις 4/3/2015 
[Ψήφισμα 2099 (2016)] και του Resolution που υιοθετήθηκε στο 134 IPU 
Assembly. 

  Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και η προστασία τους στο σύγχρονο 
ηλεκτρονικό διαδικτυακό περιβάλλον. 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Το δικαίωμα των παιδιών να είναι μαζί τους οι γονείς τους, όταν γίνονται ιατρικές 
εξετάσεις (αιμοληψίες κ.λπ.), και η πιθανή ανάγκη αλλαγής πολιτικής στον τομέα αυτό. 

  Τα δικαιώματα των ασθενών όπως κατοχυρώνονται μέσα από την εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα Δικαιώματα των Ασθενών. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

  Η υλοποίηση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του σχεδίου 
απόσυρσης αλιευτικών σκαφών και τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για 
την πορεία διαβούλευσης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και για το 
πότε αναμένεται η ολοκλήρωση και η εφαρμογή του. 

  Η κακή οικονομική κατάσταση των αρδευτικών τμημάτων, τα συσσωρευμένα χρέη 
που έχουν δημιουργηθεί και η ανάγκη ρύθμισης του ζητήματος. 
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  Η μεγάλη μείωση στην οικονομική ενίσχυση των αμυγδαλοπαραγωγών ως 
αποτέλεσμα της μείωσης του σχετικού αγροπεριβαλλοντικού μέτρου του 
Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). 

  H απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης 
και οι αρνητικές συνέπειες για τον αγροτικό κόσμο. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τη 
μελέτη αναδιάρθρωσης της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. 

  Οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες λόγω των ακραίων καιρικών 
φαινομένων των τελευταίων χρόνων και η ανάγκη στήριξης των πληγέντων. 

  Η ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται από την 
παράνομη βόσκηση ζώων στις γεωργικές καλλιέργειες σε κοινότητες της Πάφου. 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανανέωση των συμβολαίων των 
ενοικιαστών των κυβερνητικών τσιφλικιών της επαρχίας Πάφου. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για 
την πιθανή παραχώρηση αγροτικών κλήρων/τσιφλικιών στην περιοχή Κουκλιών 
για κατασκευή τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών από ιδιωτική εταιρεία και 
οι πιθανές επιπτώσεις στους γεωργούς. 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν στο γεωργικό τομέα με την πιθανή 
μετακίνηση/απόσπαση προσωπικού από το Τμήμα Αναδασμού στο Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για διεκπεραίωση εργασιών επανεκτίμησης 
ακίνητης ιδιοκτησίας. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει στην υλοποίηση της αποστολής του το Τμήμα 
Αναδασμού, ιδιαίτερα λόγω και της υποστελέχωσής του. 

  Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στους αγρότες από την απόφαση 
της διυπουργικής επιτροπής αναφορικά με τις αιτήσεις δηλώσεων στον ΚΟΑΠ της 
χαλίτικης, δασικής και τουρκοκυπριακής γης και η ανάγκη αναστολής αυτής της 
απόφασης. 

  Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί η 
ανομβρία στον τόπο μας. 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και 
αποκατάστασης. 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

  Η σχεδιαζόμενη απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, 
τα χρονοδιαγράμματα και η ανάγκη σχεδιασμού της περιοχής για ανάπτυξη. 
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  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού για θέματα υδρογονανθράκων. 

  Η ανάγκη αναβάθμισης της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. 

  Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. 

  Η κυκλοφορία στην αγορά ακατάλληλων παιχνιδιών και επικίνδυνων προϊόντων 
και ο έλεγχος που γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για την μέχρι σήμερα πολιτική της κυβέρνησης σε 
σχέση με την ανάπτυξη και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

  Η ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Επενδύσεων. 

  Η ανάγκη ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο. 

  Η ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του περί Εταιρειών Νόμου και της 
ευρύτερης νομοθεσίας που αφορά τις εταιρείες, καθώς και η ενίσχυση του 
Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. 

  Η ανάγκη στήριξης και προώθησης κυπριακών επιχειρήσεων, κυπριακών 
υπηρεσιών και κυπριακών προϊόντων. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για την υλοποίηση της πολιτικής απόφασης για 
εισαγωγή υγραερίου στην αυτοκίνηση. 

  Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ο ρόλος της Κύπρου. 

  Η ανάγκη μείωσης των τιμών των αγαθών πρώτης ανάγκης (ψωμί, γάλα) ένεκα 
των μειώσεων του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων. 

  Η βιομηχανία στην Κύπρο, τα προβλήματα και οι προοπτικές. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων για τις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου 
Αφρικής. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων για την πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση μηχανισμού μετεγκατάστασης λόγω κρίσης και την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του 
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα 
[COM (2015) 450]. 

  Η αναθεώρηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων). 

(Η συζήτηση του θέματος σχετίζεται και με την πρόταση του λεττονικού 
κοινοβουλίου στα πλαίσια της διαδικασίας της “πράσινης κάρτας” για την 
τροποποίηση της εν λόγω Οδηγίας). 
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  Η πρόταση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στα πλαίσια της διαδικασίας της 
“πράσινης κάρτας” για θεσμοθέτηση της “εταιρικής κοινωνικής ευθύνης” στο δίκαιο 
της ΕΕ. 

  Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 [έγγραφο COM 
(2015) 610]. 

  Ενημέρωση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τις προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016) από την πρέσβειρα της Ολλανδίας 
στην Κύπρο κ. Brechje Schwachöfer. 

  Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επί του προσχεδίου Γνώμης για την 
πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού 
μετεγκατάστασης λόγω κρίσης και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
604/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των 
κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα [COM (2015) 450]. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων για την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το ΕΚ και το 
Συμβούλιο με τίτλο “Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και αποτελεσματική 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης” [COM (2015) 673]. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων για την Κοινή Γεωργική Πολιτική. 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων για τα ακόλουθα θέματα, που απασχόλησαν το Συμβούλιο 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της ΕΕ (Μεταφορές), ημερομηνίας 7 
Ιουνίου 2016, και την ενδεχόμενη διαμορφωθείσα θέση της κυβέρνησης σε σχέση 
με αυτά: 

1. Απόφαση του Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αρχίσει διαπραγματεύσεις για μια περιεκτική συμφωνία αερομεταφορών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας αφετέρου σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. 

2. Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών εντός 
του Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί, εκ μέρους των κρατών μελών, τις πρόνοιες για μια 
περιεκτική συμφωνία αερομεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Τουρκίας αφετέρου 
σε σχέση με θέματα που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Ένωσης. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

  Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν και η ανάγκη τροποποίησής της, προκειμένου 
να υπάρξει πραγματικό δίκτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

  Η αναλογική καταβολή της σύνταξης χηρείας στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος 
που έχει αποβιώσει είχε συνάψει δύο ή περισσότερους γάμους. 

  Η κατάργηση του επαγγελματικού σχεδίου των νεοεισερχόμενων δημόσιων 
υπαλλήλων από το 2012 και η δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας για δημιουργία 
ταμείου προνοίας ως αντιστάθμισμα. 

  Η καθυστέρηση καταβολής των κρατικών χορηγιών στα ιδρύματα κοινωνικής 
προστασίας και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται. 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην παραπομπή ανέργων για πλήρωση 
κενών θέσεων στο δημόσιο τομέα και η ανάγκη αλλαγής ή εκσυγχρονισμού του 
συστήματος. 

  Η διαδικασία πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού στις διάφορες 
υπηρεσίες του δημοσίου. 

  Η επιδότηση της απασχόλησης των εποχικών ωρομίσθιων εργατών αντί της 
απόλυσης. 

  Τα προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών και η ανάγκη λήψης μέτρων από 
το κράτος για τη στήριξή τους. 

  Παρακολούθηση παιδιών από παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο χωρίς την 
συγκατάθεση και των δύο γονέων σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Στην 
περίπτωση που μητέρα φιλοξενείται με τα παιδιά της στο καταφύγιο του 
Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, να μπορεί 
παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος να παρακολουθεί τα παιδιά χωρίς τη γραπτή 
συγκατάθεση του θύτη. 

(Ψηφίστηκε σχετική νομοθεσία.) 

  Η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή 
οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία των ατόμων με 
ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους επαναπατρισθέντες και γενικότερα 
στους προαιρετικά ασφαλισμένους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
απόκτηση δικαιώματος σύνταξης γήρατος μετά την τροποποίηση της σχετικής 
νομοθεσίας [Ν. 193(Ι)/2012], με βάση την οποία αυξάνονται σταδιακά τα 
απαιτούμενα χρόνια πληρωμένων εισφορών από 10 σε 15 για θεμελίωση/ 
απόκτηση δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος και λήψη μέτρων για επίλυση των 
προβλημάτων αυτών. 

  Η ανάγκη διαφοροποίησης των κριτηρίων για παραχώρηση κοινωνικής σύνταξης ή 
άλλου επιδόματος σε επαναπατρισθέντες από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα από 
χώρες της Αφρικής. 

  Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο λιανικό εμπόριο και τρόποι 
αντιμετώπισής τους. 
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  Τα προβλήματα των αποδήμων σε σχέση με το συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό και η 
ανάγκη εξεύρεσης τρόπων επίλυσής τους. 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απασχόληση των έκτακτων 
επαγγελματιών υγείας και η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων. 

  Προβλήματα που προκύπτουν από το καθεστώς εργοδότησης και την 
εναλλαξιμότητα του προσωπικού του Κυβερνητικού Τυπογραφείου. 

  Η ανάγκη δημιουργίας κάρτας νέων, η οποία θα παραχωρείται στους άνεργους 
νέους μας. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σχετικά με το 
ρυθμιστικό σχέδιο ανάπλασης της λεωφόρου Τσερίου. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τη συνεχιζόμενη 
υποχώρηση του υπεδάφους στην κοινότητα Πισσουρίου, καθώς και για τους 
κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά στην κατοικημένη 
περιοχή. 

  Η ανάγκη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τη νέα 
πολιτική της κυβέρνησης στο Σχέδιο Πολιτογράφησης Επενδυτών από Τρίτες 
Χώρες. 

  Το ζήτημα που προκύπτει από την ομαδική απόδοση υπηκοότητας σε ομάδα 
επενδυτών συγκεκριμένης επένδυσης χωρίς την ουσιαστική ενημέρωση της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σχετικά με τη 
διαδικασία πλήρωσης της θέσης του γενικού διευθυντή του ΡΙΚ. 

  Συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών με αφορμή την 21η 
Μαρτίου, Διεθνή Ημέρα Δράσης ενάντια στο Ρατσισμό και στο Φασισμό. 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και 
αποκατάστασης. 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος. 

  Καθεστώς και δυνατότητα φορολογικού ελέγχου Κυπρίων καταθετών σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό. 

  Η ανάγκη για θέσπιση αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου που να διέπει το 
ασυμβίβαστο προς την άσκηση των καθηκόντων των κρατικών, πολιτικών και 
πολιτειακών αξιωματούχων. 
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  Η διαδικασία αγοραπωλησίας της ρωσικής τράπεζας “Uniastrum Bank” από την 
Τράπεζα Κύπρου, ο έλεγχος της διαδικασίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και 
οι επιπτώσεις στην Τράπεζα Κύπρου και στην κυπριακή οικονομία γενικότερα. 

  Οι έλεγχοι και οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών αναφορικά με τις εκροές 
καταθέσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία. 

  Οι καταγγελίες της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για τον 
τρόπο διοίκησης του συνεργατισμού. 

  Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως για τις αποκαλύψεις και τις έρευνες που διεξάγονται από τις αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά offshore εταιρείες, βάσει των περίφημων εγγράφων “Panama 
Papers”, και πιθανή φοροδιαφυγή τους. 

  Η λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. 

  Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη λειτουργία του κράτους. 

  Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

(Ειδικότερα, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής Τράπεζας.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

  Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες μετά τη 
σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών αναφορικά με την 
προώθηση των εκκρεμούντων σχεδίων υπηρεσίας ενόψει της επικείμενης 
μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας. 

  Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στις αρμοδιότητες των Europol, Frontex και Eurojust 
από εθνικά κοινοβούλια και από το ΕΚ. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τις πιο κάτω 
νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

1. Πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [έγγραφο COM 
(2015) 625]. 

2. Πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης 
και της κατοχής όπλων [έγγραφο COM (2015) 750]. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες συμπατριώτες μας που 
συνήψαν δάνεια από τις κυπριακές τράπεζες σε ξένο νόμισμα. 
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  Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών και τους αρμόδιους φορείς για την 
παροχή αποζημιώσεων στους πρώην υπαλλήλους των Κυπριακών Αερογραμμών, 
οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα του τερματισμού των εργασιών της 
εταιρείας. 

  Η ανάγκη δημιουργίας φορέα ανάληψης και διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. 

  Ο τρόπος φορολόγησης επαγγελματιών/καλλιτεχνών μη κατοίκων Κύπρου οι 
οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

  Η ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. 

  Τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και 
η εξεύρεση των καλύτερων δυνατόν λύσεων αντιμετώπισής τους. 

  Εξέταση της διαδικασίας επικύρωσης εγγραφών και εισόδου αλλοδαπών φοιτητών 
στην Κύπρο και τα προβλήματα που συσσωρεύονται. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τις 
αδιάθετες θέσεις εισδοχής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τους λόγους για τους 
οποίους παραμένουν αδιάθετες και πώς οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να 
επιλύσουν το πρόβλημα. 

  1. Η κτιριολογική κατάσταση των σχολείων της Λάρνακας, ανάγκες και 
δυνατότητες επέκτασης και μεταστέγασης κάποιων από αυτά. 

2. Σχεδιασμοί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το Διανέλλειο Γυμνάσιο 
Λάρνακας. 

  Η ανάγκη δημιουργίας Πανεπιστημιακής Σχολής Υδρογονανθράκων και 
Ωκεανογραφίας στη Λάρνακα και η πορεία υλοποίησης της σχετικής απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2014. 

  Ενημέρωση για τα προβλήματα που παρατηρούνται στα εσπερινά γυμνάσια και 
λύκεια και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

  Η λειτουργία των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας Κάτω Πύργου και τα προβλήματα 
που υπάρχουν. 

  Η συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία δεκαπέντε χρόνια 
μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας. Τα προβλήματα και οι προοπτικές της 
ειδικής εκπαίδευσης. 

  Η ανάγκη άμεσης λειτουργίας του μηχανισμού έγκαιρου εντοπισμού και στήριξης 
για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. 

  Η τεχνική και η μεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως προσφέρεται 
σήμερα, η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών, τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται και οι προοπτικές ανάπτυξής τους. 

  Η ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης του κυπριακού κινηματογράφου και 
στελέχωσης του τομέα του κινηματογράφου, ώστε να καταστεί η Κύπρος 
κινηματογραφικό κέντρο. 
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Έκτακτη Σύνοδος 

  Το Brexit και οι επιπτώσεις στους Κυπρίους φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι σχολών μέσης εκπαίδευσης με 
κυπριακή ιθαγένεια και με ένα γονέα από Ελλάδα όσον αφορά την εγγραφή τους 
σε ελληνικά ΑΕΙ. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

  Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2014. 

[Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω ετήσιας έκθεσης εξετάστηκαν τα ακόλουθα 
υπουργεία: 

1. Υπουργείο Οικονομικών. 

 (2.2.2016) 

2. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

 (9.2.2016) 

3. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 (23.2.2016) 

4. Υπουργείο Εσωτερικών. 

 (1.3.2016) 

5. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 (8.3.2016) 

6. Υπουργείο Υγείας. 

 (15.3.2016) 

7. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

 (22.3.2016).] 

  Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2014. 

  Καθεστώς και δυνατότητα φορολογικού ελέγχου Κυπρίων καταθετών σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό. 

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.  

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2014.  

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.  

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.  
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  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον 
Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

  Έλεγχος της σύμβασης του κράτους με τη μονάδα επεξεργασίας στερεών 
αποβλήτων στην Κόση. 

  Η απόφαση για προκήρυξη προσφορών ύψους €30 εκ. για αναλώσιμα και 
εξοπλισμό RO (reverse osmosis) στις μονάδες αιμοκάθαρσης των πόλεων. 

  Η απόφαση του δημάρχου Αραδίππου για παραχώρηση άδειας στη βιομηχανική 
και εμπορική περιοχή του δήμου (πρώην ελεύθερη ζώνη εμπορίου) για 
εγκατάσταση μονάδας παροχής υπηρεσιών στον τομέα των πετρελαιοειδών και 
του φυσικού αερίου. 

  Οι όροι για προκήρυξη προσφορών για έργα του δημοσίου. 

  Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην προσφορά για την ανέγερση του νέου 
κτιρίου του ΘΟΚ. 

  Η κατασκευή του κτιρίου του θεάτρου του ΘΟΚ και η εκτέλεση του σχετικού 
συμβολαίου. 

  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανέγερση και τη συντήρηση του κτιρίου 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και για την αποπληρωμή του αναδόχου. 

  1. Η πιθανή απώλεια εσόδων για την Κυπριακή Δημοκρατία από δασμούς λόγω 
της διαχείρισης της οποίας έτυχε η υπόθεση κατάσχεσης τεράστιας 
ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων στην Αραδίππου τον Οκτώβριο 
του 2015 από το Τμήμα Τελωνείων και ο χειρισμός της υπόθεσης από το 
Τμήμα Τελωνείων. 

2. Η απώλεια εσόδων από τη χρήση αφορολόγητων μηχανημάτων από εταιρεία 
παραγωγής καπνικών προϊόντων. 

3. (Θέμα για το οποίο γίνεται αναφορά στις Ετήσιες Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας του 2013 και 2014). 

  Η ανάγκη εξέτασης της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας αναφορικά 
με το Συνεργατικό Παντοπωλείο Προσωπικού Φυλακών. 

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.  

(Η εξέταση του πιο πάνω θέματος επικεντρώθηκε κυρίως στη διαχείριση του 
συμβολαίου προμήθειας ξύλινων πασσάλων της ΑΗΚ.) 

  Οι ενδεχόμενες ευθύνες ή/και η απώλεια δημόσιου χρήματος από λάθη και 
παραλείψεις που έγιναν κατά τις διαδικασίες υλοποίησης της στεγαστικής 
πολιτικής του κράτους. (Προβλήματα και δυσλειτουργίες στις οικιστικές μονάδες 
του ΚΟΑΓ στο συγκρότημα ΝΗΡΕΑΣ Ι στον Ασώματο Λεμεσού). 

  Οι κακοτεχνίες στο αποχετευτικό δίκτυο Αυγόρου και οι ενδεχόμενες ευθύνες για 
πράξεις και παραλήψεις των συντελεστών του έργου. 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 
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Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

  1. Οι πρόνοιες του συμβολαίου με τον ιδιώτη επενδυτή του λιμανιού Λεμεσού 
για επιβολή πλαφόν στις εμπορικές δραστηριότητες του λιμανιού Λάρνακας 
και οι συνέπειες στην ανάπτυξη της Λάρνακας. 

2. Οι προσφορές για τη διαχείριση των υπηρεσιών στο λιμάνι Λεμεσού που 
αφορούν το τερματικό εμπορευματοκιβωτίων (EUROGATE), το τερματικό 
πολλαπλών χρήσεων (DP WORLD) και τις θαλάσσιες υπηρεσίες (P&O 
MARINE). 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους στόχους και 
το έργο της Εθνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Υγεία του Παιδιού, καθώς 
και για τις επιδράσεις στα παιδιά από τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών (tablets, iPads κτλ.).  

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος από τον Υπουργό 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα: 

1. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το ΕΚ, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους 
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) [COM (2015) 176 final]. 

2. Πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών 
μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους  
[COM (2015) 177 final]. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος από τον Υπουργό 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το Διαχειριστικό Σχέδιο 
Ακάμα. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πιθανή 
δημιουργία πάρκου κροκοδείλων στη Λάρνακα και τις αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τη λειτουργία 
μονάδας παραγωγής ασφάλτου που βρίσκεται μεταξύ των κοινοτήτων Μοσφιλωτής 
και Ψευδά. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με την 
απομάκρυνση των σκυβάλων και την ανάπλαση της περιοχής στο σκυβαλότοπο 
Παραλιμνίου, καθώς και για τους όρους του σχετικού συμβολαίου.  

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τις διαδικασίες και 
τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που λαμβάνονται στο χώρο αποθήκευσης 
ελαστικών στη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου.  

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το σχέδιο 
διαχείρισης της αλεπούς.  
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  Η ανάγκη για άμεσο τερματισμό της λειτουργίας των λατομείων της Ανδρολίκου και 
η ανάγκη αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.  

  Η ανάγκη εισαγωγής προγράμματος συλλογής και ορθής διαχείρισης των ληγμένων 
και άχρηστων φαρμάκων.  

  Η διάβρωση της παραλίας στην Κύπρο και ο κίνδυνος επιδείνωσης λόγω έλλειψης 
μέτρων και λόγω της σταδιακής ανόδου της στάθμης της θάλασσας.  

  Ο χώρος απόρριψης αδρανών υλικών στην κοινότητα Μαραθούντας, τα σοβαρά 
προβλήματα οχληρίας που προκύπτουν και η ανάγκη δημιουργίας νέου χώρου 
απόρριψης και επεξεργασίας αδρανών υλικών στην Πάφο.  

  Τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την επέμβαση στις 
κλιματολογικές συνθήκες με την εφαρμογή της γεωμηχανικής και τους 
αεροψεκασμούς (chemtrails).  

  Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων που προκύπτουν από τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις 
περιοχές Τσερίου, Πέρα Χωρίου, Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου. 

  Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των επιστημόνων 
περιβάλλοντος, καθώς και των μηχανικών περιβάλλοντος, αλλά και η ανάγκη 
ρύθμισης της αγοράς στα περιβαλλοντικά επαγγέλματα της Κύπρου, λαμβάνοντας 
υπόψη την απουσία συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, αλλά και την αύξηση της 
ανεργίας που θα υπάρξει τα προσεχή έτη από την πληθώρα άνεργων επιστημόνων 
στον τομέα του περιβάλλοντος. 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και 
αποκατάστασης. 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων- 
Παθόντων 

  Οι εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων. 

  Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους. 

  Προβλήματα παθόντων. 

  Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια της 4ης 
διακρατικής προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας. 

  Η εφαρμογή του νόμου για αναγνώριση όλων των αγώνων του κυπριακού λαού 
για ελευθερία και δημοκρατία και οι τιμές που πρέπει να αποδοθούν στους 
παθόντες αγωνιστές. 

  Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της αναστήλωσης του μοναστηριού του 
Αποστόλου Ανδρέα. 
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  Ενημέρωση για το έργο της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά 
σε σχέση με την κατάσταση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που 
βρίσκονται στα κατεχόμενα. 

  Ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών που διορίζονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
του Ριζοκαρπάσου. 

  Η εγκατάλειψη των προσφυγικών συνοικισμών από τις υπηρεσίες του κράτους και 
η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των προσφύγων. 

  Η πορεία των εργασιών για την αναδόμηση των προσφυγικών συνοικισμών και η 
πολιτική ανέγερσης νέων κατοικιών. 

  Η εγκατάσταση κεντρικών αποχετευτικών δικτύων στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς και στους συνοικισμούς αυτοστέγασης και το κόστος σύνδεσής τους 
με τις οικιστικές μονάδες. 

  Ενημέρωση της επιτροπής γύρω από το θέμα των διαφιλονικούμενων κτημάτων 
στα κατεχόμενα, προβλήματα που υπάρχουν και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

  Ενημέρωση για την εγκατάλειψη των προσφυγικών συνοικισμών από τις 
υπηρεσίες του κράτους και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των προσφύγων. 

  Η ψευδής δήλωση στο Κτηματολόγιο περιουσιών στα κατεχόμενα από 
Ελληνοκυπρίους πρόσφυγες οι οποίες δεν τους ανήκουν και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται στους νόμιμους ιδιοκτήτες. 

  Τα προβλήματα με την παλαιότητα των οικοδομών στους συνοικισμούς Αγίου 
Ελευθερίου, Αποστόλου Ανδρέα και Αποστόλου Λουκά στα Λατσιά. 

  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται όσον αφορά τη δανειοδότηση για την 
ανέγερση κατοικιών στα οικόπεδα αυτοστέγασης και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοτέχνες στη βιομηχανική περιοχή Νήσου-
Ιδαλίου των οποίων τα υποστατικά είναι κτισμένα σε τουρκοκυπριακή γη (τεμ. 
180). 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικίες και οι πολυκατοικίες στον 
προσφυγικό συνοικισμό της Ανθούπολης. 

  Ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών κέντρων στους 
προσφυγικούς οικισμούς. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

  Η ανάγκη κατασκευής και λειτουργίας αγκυροβολίου στο λιμάνι της Πάφου. 

  Τροχαία δυστυχήματα: Τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης μιας κοινωνικής 
μάστιγας. Αξιολόγηση των συμπερασμάτων και των προτάσεων. Αναγκαία μέτρα 
και τρόποι εφαρμογής τους. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τη 
λειτουργία του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης. 

  Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του νέου συστήματος δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών. 

  Η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών μελέτης και εκτέλεσης των έργων 
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κατασκευής της γ΄ και δ΄ φάσης του τουριστικού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας και ο 
λόγος καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών. 

  Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση της μελέτης και στην 
έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του δρόμου πρωταρχικής σημασίας (β΄ 
φάση) που θα συνδέει τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα με τον 
παρακαμπτήριο δρόμο Αραδίππου προς Δεκέλεια διά μέσου Λειβαδιών 
(λεωφόρος Αλ. Παναγούλη-παράλληλος δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας). 

  Η ανάγκη ολοκλήρωσης του παρακαμπτήριου δρόμου Αλέξανδρου Παναγούλη 
στη Λάρνακα. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων από τους 
Υπουργούς Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως για το θέμα που αφορά την παραχώρηση υπηρεσιών αεροπορικής 
ασφάλειας των αερολιμένων. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τη 
διαδικασία ανάθεσης, σχεδιασμού και εκτέλεσης της μαρίνας της Πάφου. 

  Tα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αστικών ταξί. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις διαδικασίες, τα 
πρωτόκολλα και τις πρακτικές που ακολουθούνται σε σχέση με τη διαχείριση σορών 
στα νεκροτομεία, καθώς και για τη διοικητική δομή των εργαζομένων σε αυτά. 

  Η ανάγκη δημιουργίας εντατικής μονάδας νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λεμεσού. 

  Η στελέχωση και η λειτουργία του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Κάμπου. 

  Η εξαγγελθείσα από τον Υπουργό Υγείας δημιουργία Πνευμονολογικής Κλινικής 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και η ανάγκη αυτή η κλινική να λειτουργήσει με 
τρόπο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό. 

  Νοσοκομείο Κυπερούντας: Προβλήματα και προσπάθεια αξιοποίησής του ως 
περιφερειακού κέντρου υγείας. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας αναφορικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την πρόληψη της μετάδοσης και την αντιμετώπιση της ασθένειας 
της φυματίωσης. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις νέες ιατρικές εξελίξεις 
όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και την 
ανάγκη να εφαρμοστεί εθνικό πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου. 

  Η λειτουργία της κυπριακής βιοτράπεζας τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο και 
για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μοριακής διάγνωσης. 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την εφαρμογή του περί 
της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου. 

  Η εκστρατεία ενημέρωσης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου υπέρ του 
εμβολιασμού των παιδιών και οι πιθανοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την τάση 
των νέων γονιών να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. 
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  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα της πυρηνικής ιατρικής στα 
νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού λόγω της υποστελέχωσής τους με ιατρούς και 
τεχνολόγους. 

  Ενημέρωση για την πορεία επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση αναφορικά με την πρόσβασή τους σε καινούρια 
φαρμακευτικά σκευάσματα και σε διαγνωστικές εξετάσεις. 

  Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των σχολών φυσικοθεραπείας στην 
Κύπρο ως προς την εγγραφή τους από το Συμβούλιο Εγγραφής 
Φυσιοθεραπευτών και την εξασφάλιση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος. 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι λογοπαθολόγοι. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας  

  Επίσκεψη στο φυλάκιο Κ3 του 612 ΤΠ/Ι ΜΠ (Κελλιά). 

(18.12.2015) 
 

  Επίσκεψη στο φυλάκιο “Αυγόρου” 293 ΤΠ/VII ΤΑΞ ΠΖ. 

(18.12.2015) 
 

  Επίσκεψη στο φυλάκιο Νo 2 του 611 ΤΠ/VII ΤΑΞ ΠΖ. 

(18.12.2015) 
 

  Επίσκεψη στο στρατόπεδο Ανδρέα Ζάκου στην Αθαλάσσα (ΕΛΔΥΚ). 

(21.12.2015) 
 

  Επίσκεψη στο φυλάκιο 306 του 213 ΤΠ/IV ΤΑΞ ΠΖ (κυκλικός κόμβος ΒΑΤΑ, 
Καϊμακλί). 

(21.12.2015) 
 

  Επίσκεψη στην 33η ΜΚΔ/ΓΕΕΦ/ΔΚΔ στο Σταυροβούνι. 

(22.12.2015) 
 

  Επίσκεψη στη Ναυτική Βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί (ΜΥΚ) ΓΕΕΦ/ΔΝ. 

(22.12.2015) 
 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού. 

(29.12.2015) 
 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Επίσκεψη στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. 

(30.6.2016) 
 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας. 

(12.7.2016) 
 

  Επίσκεψη στο στρατόπεδο Ηλία Παπακυριακού στην Αθαλάσσα. 

(13.7.2016) 
 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού. 

(18.7.2016) 
 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάφου. 

(18.7.2016) 
 

Παράρτημα ΙV Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 



 

181 

Παράρτημα IV 

  Επίσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας στη Λευκωσία. 

(19.7.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου. 

(9.9.2015) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

  Επίσκεψη σε κέντρο επεξεργασίας πατατών στη Σλοβενία. 

(16-18.3.2016) 
 

  Επίσκεψη σε φάρμα στη Σλοβενία. 

(16-18.3.2016) 
 

  Επίσκεψη στην παλιά πόλη της πρωτεύουσας της Σλοβενίας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 

(16-18.3.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

  Επίσκεψη στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας. 

(15.9.2015) 
 

  Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο Προδρόμου-Φλωρίδειο της επαρχίας Λάρνακας. 

(15.9.2015) 
 

  Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων της επαρχίας Λάρνακας. 

(15.9.2015) 
 

  Επίσκεψη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 

(29.9.2015) 
 

  Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας της επαρχίας Λεμεσού. 

(9.10.2015) 
 

  Επίσκεψη στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου της επαρχίας Λεμεσού. 

(9.10.2015) 
 

  Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Ύψωνα της επαρχίας Λεμεσού. 

(9.10.2015) 
 

  Επίσκεψη στο Σχολείο των Κεντρικών Φυλακών. 
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(3.11.2015) 
 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Επίσκεψη αντιπροσωπίας στη Βουλή των Ελλήνων. 

(21.7.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

  Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (αποτεφρωτήρας Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας). 

(11.3.2016) 
 

  Επίσκεψη στην Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

(18.3.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά. 

(7.10.2015) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

  Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού 
Στρατού. 

(29.10.2015) 
 

  Συνάντηση με το Σύνδεσμο Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού. 

(9.12.2015) 
 

  Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας 
και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 

(4.3.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

  Συνάντηση με την Υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ.  

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 

(25.1.2016) 
 

  Συνάντηση και γεύμα εργασίας με τη Συντονίστρια της ΕΕ κατά της Εμπορίας 
Προσώπων κ. Μύρια Βασιλειάδου. 

(11.3.2016)  
 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Συνάντηση με την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ελίζα 
Σαββίδου για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα που αφορούν την 
επιτροπή. 

(27.6.2016) 
 

  Συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Λήδα 
Κουρσουμπά για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα που αφορούν την 
επιτροπή. 

(27.6.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

  Συνάντηση και γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο δρ Milan Brglez και 
κοινοβουλευτική αντιπροσωπία της Εθνοσυνέλευσης της Σλοβενίας.  

(5.10.2015) 
 

  Συνάντηση με την αντιπροσωπία της Επιτροπής Γεωργίας της Ουγγρικής 
Εθνοσυνέλευσης. 

Παράρτημα V Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 
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(15.10.2015) 
 

  Συνάντηση με τον Επίτροπο της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια των 
Τροφίμων κ. Vytenis Andriukaitis. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 

(12.2.2016) 
 

  Συνάντηση και γεύμα εργασίας στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης της Σλοβενίας. 

(16-18.3.2016) 
 

  Συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της 
Εθνοσυνέλευσης της Σλοβενίας. 

(16-18.3.2016) 
 

  Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Σλοβενίας δρ Milan Brglez. 

(16-18.3.2016) 
 

  Συνάντηση με την Υφυπουργό Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Σλοβενίας κ. 
Tanja Strniša. 

(16-18.3.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

  Συνάντηση με την αντιπροσωπία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας του ΕΚ. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(24.9.2015) 
 

  Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την 
Ενεργειακή Ένωση κ. Maroš Šefčovič. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(11.1.2016) 
 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Συνάντηση με κοινοβουλευτικούς συντάκτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
που παρακολουθούν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. 

(14.6.2016) 
 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
κ. Γιώργο Λακκοτρύπη. 

(21.6.2016) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
κ. Γιώργο Λακκοτρύπη για διαβούλευση αναφορικά με το διορισμό μελών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. 

(15.9.2015) 
 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο για διαβούλευση 
αναφορικά με το διορισμό Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

(22.9.2015) 
 

  Συνάντηση με την αντιπροσωπία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας του ΕΚ. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 

(24.9.2015) 
 

  Συνάντηση με τον Πρόεδρο δρ Milan Brglez και κοινοβουλευτική αντιπροσωπία 
της Εθνοσυνέλευσης της Σλοβενίας. 

(5.10.2015) 
 

  Συνάντηση με την πρόεδρο κ. Cecilia Magnusson και αντιπροσωπία της 
Ομάδας Φιλίας Σουηδίας-Κύπρου του σουηδικού κοινοβουλίου. 

(29.10.2015) 
 

  Συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

(12.11.2015) 
 

  Συνάντηση με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ κ. 
Λάζαρο Λαζάρου για παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2014. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 

(17.11.2015) 
 

  Συνάντηση με την πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Κύπρο κ. Brechje 
Schwachöfer για ενημέρωση των μελών της επιτροπής για τις προτεραιότητες 
της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016). 

(11.1.2016) 
 

  Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την 
Ενεργειακή Ένωση κ. Maroš Šefčovič. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
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Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 

(11.1.2016) 
 

  Τελετή λήξης του εθνικού προγράμματος της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Έτος 
Ανάπτυξης 2015. 

(20.1.2016) 
 

  Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ισλανδικού κοινοβουλίου κ. Einar K. 
Guðfinnsson. 

(26.2.2016) 
 

  Συνάντηση με τους προέδρους των επιτροπών αρμόδιων για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής στα κοινοβούλια Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. 

(3.3.2016) 
 

  Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για το 
Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο κ. Valdis Dombrovskis. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

(4.3.2016) 
 

Έκτακτη Σύνοδος  

  Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη για ανταλλαγή 
απόψεων για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

(28.6.2016) 
 

  Ετήσια σύσκεψη με αρχηγούς διπλωματικών αποστολών.  

(29.7.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

  Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου για ανταλλαγή απόψεων ως προς τη ρύθμιση του ωραρίου 
λειτουργίας των καταστημάτων. 

(23.11.2015) 
 

  Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για το 
Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο κ. Valdis Dombrovskis. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(4.3.2016) 
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Έκτακτη Σύνοδος 

  Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της 
αρμοδιότητας της επιτροπής.  

(28.6.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

(3.11.2015) 
 

Έκτακτη Σύνοδος  

  Ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο για τη 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

(12.7.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως  

  Συνάντηση με ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής GRECO του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στα πλαίσια του τέταρτου γύρου αξιολόγησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με ζητήματα πρόληψης της διαφθοράς σε 
σχέση με τα μέλη του κοινοβουλίου, τους δικαστές και τους εισαγγελείς. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 

(4.11.2015) 
 

Έκτακτη Σύνοδος  

  Συνάντηση με τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη και 
εκπρόσωπο του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών 
στη χώρα μας. 

(14.6.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

  Συνάντηση με ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής GRECO του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στα πλαίσια του τέταρτου γύρου αξιολόγησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με ζητήματα πρόληψης της διαφθοράς σε 
σχέση με τα μέλη του κοινοβουλίου, τους δικαστές και τους εισαγγελείς. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως.) 

(4.11.2015) 
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  Συνάντηση με την Υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ.  

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 

(25.1.2016) 
 

  Συνάντηση με εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έκθεση 
της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του 2014. 

(26.2.2016) 
 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

(13.7.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

  Συνάντηση με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ κ. 
Λάζαρο Λαζάρου για παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2014. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(17.11.2015) 
 

  Συνάντηση με τoν Πρόεδρο του ισλανδικού κοινοβουλίου κ. Einar K. 
Guðfinnsson. 

(26.2.2016) 
 

  Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για το 
Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο κ. Valdis Dombrovskis. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

(4.3.2016) 
 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη. 

(15.6.2016) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή για 
σκοπούς ενημέρωσης για θέματα που αφορούν την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, καθώς και για διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τον τομέα της 
παιδείας και του πολιτισμού. 

(8.9.2015) 
 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Συνάντηση αλληλογνωριμίας με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. 
Κώστα Καδή και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον τομέα της παιδείας. 

(21.6.2016) 
 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της 
Ελλάδας κ. Νίκο Φίλη και την ολομέλεια της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 

(21.7.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

  Συνάντηση με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ κ. 
Λάζαρο Λαζάρου για παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2014. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(17.11.2015) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκο Κουγιάλη και την Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου για 
ενημέρωση για το Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα. 

(11.11.2015) 
 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκο Κουγιάλη και την Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου για 
ενημέρωση για το Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα. 

(8.1.2016) 
 

 σ

υ 

Συνάντηση με την Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου και τον 
προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για ενημέρωση για το σχέδιο 
διαχείρισης της αλεπούς. 

(16.3.2016) 
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  Συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος δρ Hans Bruyninckx αναφορικά με την έκθεση με τίτλο “Το 
Ευρωπαϊκό Περιβάλλον-Κατάσταση και Προοπτικές 2015”. 

(Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν και φοιτητές του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για σκοπούς παρακολούθησης των εργασιών της 
επιτροπής.) 

(23.3.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων- 
Παθόντων 

  Συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

(12.11.2015) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο 
Δημητριάδη για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση για 
θέματα των αρμοδιοτήτων τους. 

(30.6.2016) 
 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο 
Δημητριάδη για συνέχιση της συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και 
αλληλοενημέρωσης για θέματα των αρμοδιοτήτων τους. 

(7.7.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

  Συνάντηση με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων. 

(15.10.2015) 
 

  Συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και συζήτηση 
επίκαιρων θεμάτων που αφορούν τον τομέα της υγείας. 

(22.10.2015) 
 

  Συνάντηση με το νέο Υπουργό Υγείας δρ Γιώργο Παμπορίδη. 

(14.1.2016) 
 

  Συνάντηση με τον Επίτροπο της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια των 
Τροφίμων κ. Vytenis Andriukaitis. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
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(12.2.2016) 
 

  Συνάντηση με εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Σπάνιων Γενετικών 
Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα”. 

(25.2.2016) 
 

Έκτακτη Σύνοδος 

  Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας δρ Γιώργο Παμπορίδη για 
τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας. 

(16.6.2016) 
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Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

2015 

1. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και 
Δεσμεύσεων των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Σαράγεβο. 

3-4 Σεπτεμβρίου  
 
2. 7η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Λουξεμβούργο. 

5-6 Σεπτεμβρίου 
 
3. Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

9 Σεπτεμβρίου  
 
4. Συνεδρία της Επιτροπής Ισότητας και Κατά των Διακρίσεων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

10 Σεπτεμβρίου 
 
5. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα. 

9-11 Σεπτεμβρίου 
 
6. Φθινοπωρινές Συναντήσεις της ΚΣ ΟΑΣΕ, Ουλάν Μπατόρ (Μογγολία). 

15-18 Σεπτεμβρίου 
 
7. Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση Επιτροπών του ΕΚ και των Εθνικών 

Κοινοβουλίων της ΕΕ με τίτλο “Ολιστική Προσέγγιση για τη Μετανάστευση”, 
Βρυξέλλες. 

23 Σεπτεμβρίου 
 
8. Ευρωασιατικό Φόρουμ Γυναικών, Αγία Πετρούπολη. 

24-25 Σεπτεμβρίου 
 
9. 4ο Μέρος της Συνόδου 2015 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

28 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 
 
10. Έκτακτη Συνάντηση της Πολιτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών στο ΕΚ για το 

Μεταναστευτικό, Βρυξέλλες. 

30 Σεπτεμβρίου 
 
11. Ειδική Συνεδρία της ΚΣΜ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και του 

Φαινομένου των “Ξένων Μαχητών”, Βουκουρέστι. 

8-9 Οκτωβρίου 
 
12. 10η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών της 

Ευρώπης, Μονακό. 

Παράρτημα VI Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 
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12-13 Οκτωβρίου 
 

13. Επίσκεψη στη Γαλλία του προέδρου και αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων/Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Γαλλίας. 

12-15 Οκτωβρίου 
 
14. Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων, που συνδιοργάνωσαν η Γαλλική 

Εθνοσυνέλευση και η ΚΣΕΜ, με θέμα “Ενισχύοντας το διάλογο και τη συνεργασία 
για μια αειφόρο Μεσόγειο”, Παρίσι. 

15 Οκτωβρίου 
 
15. 133η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, Γενεύη. 

17-21η Οκτωβρίου  
 
16. Συνεδρία της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της ΔΣΟ, 

Αθήνα. 

17-18 Οκτωβρίου 
 
17. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ και του ΕΚ, Λουξεμβούργο. 

18-19 Οκτωβρίου 
 
18. Συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού της ΚΣΕΜ, Βιέννη. 

19-20 Οκτωβρίου 
 
19. Διάσκεψη για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά 
των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, η οποία διοργανώθηκε από την 
Επιτροπή Ισότητας και Κατά των Διακρίσεων της ΚΣΣΕ και την Προεδρία της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
Σαράγεβο. 

20 Οκτωβρίου 
 
20. Εγκαίνια κυπριακού ναού στην Αγία Πετρούπολη. 

23 Οκτωβρίου 
 
21. Επίσκεψη εργασίας της Ad Hoc Επιτροπής της ΚΣΣΕ για τους Χώρους Υποδοχής 

Μεταναστών στην Κω. 

23-24 Οκτωβρίου  
 
22. Σεμινάριο του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου και του 

Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, 
Λονδίνο. 

26-28 Οκτωβρίου 
 
23. Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την Ασφάλεια και τις 

Υπηρεσίες Πληροφοριών, Ουάσιγκτον. 
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27-28 Οκτωβρίου 
 

24. Συνάντηση Ομάδας Εργασίας της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC), 
Λουξεμβούργο. 

30 Οκτωβρίου 
 
25. Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των βουλευτικών 

εκλογών στην Τουρκία. 

1η Νοεμβρίου 
 
26. Συμμετοχή στην Ad Hoc Επιτροπή της ΚΣΣΕ για την Παρακολούθηση των 

Βουλευτικών Εκλογών στην Τουρκία. 

1η Νοεμβρίου 
 
27. 1η Συνεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου για το 2015 της ΑΚΣ και Συνεδρία της 

Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων της ΑΚΣ, Τεχεράνη. 

2-3 Νοεμβρίου 
 
28. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

4 Νοεμβρίου  
 
29. 2η Ευρωπαϊκή Βουλή της Υπαίθρου, Schärding (Αυστρία). 

4-7 Νοεμβρίου 
 
30. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό 

και τη Διακυβέρνηση της ΕΕ, Λουξεμβούργο. 

9-10 Νοεμβρίου 
 
31. Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση Επιτροπών του ΕΚ και των Εθνικών 

Κοινοβουλίων της ΕΕ με θέμα τη μετανάστευση μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, 
τους πολέμους “δι’ αντιπροσώπων” στην περιοχή γειτονίας της ΕΕ και την 
ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Βρυξέλλες. 

10 Νοεμβρίου 
 
32. Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου, που συνδιοργάνωσαν η Ειδική Ομάδα της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του NATO για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η 
Υποεπιτροπή για τις Διατλαντικές Οικονομικές Σχέσεις και η ιταλική αντιπροσωπία 
στη Συνέλευση, Φλωρεντία. 

26-28 Νοεμβρίου 
 
33. Εκδηλώσεις για την 70ή επέτειο ίδρυσης της Διεθνούς Δημοκρατικής Ομοσπονδίας 

Γυναικών, Κούβα. 

28 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου  
 
34. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στους Δελφούς, όπου τιμήθηκε για την 

προσφορά και τους αγώνες του για τη δημοκρατία. 



 

195 

Παράρτημα VΙ 

29 Νοεμβρίου  
 

35. 54η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της 
ΕΕ (COSAC), Λουξεμβούργο. 

29 Νοεμβρίου-1η Δεκεμβρίου 
 
36. 64ο Σεμινάριο για τις Κοινοβουλευτικές Πρακτικές και Διαδικασίες, που 

διοργανώθηκε από τον Κλάδο Ηνωμένου Βασιλείου του Κοινοπολιτειακού 
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, Λονδίνο. 

30 Νοεμβρίου-4 Δεκεμβρίου 
 
37. 8η Ετήσια Σύνοδος της ΑΚΣ, Πνομ Πενχ (Καμπότζη). 

7-12 Δεκεμβρίου 
 
38. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και 

Δεσμεύσεων των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Παρίσι.  

9 Δεκεμβρίου 
 
39. Συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

10 Δεκεμβρίου 
 
40. Επιχειρηματικό φόρουμ, που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το ΚΕΒΕ και τον Κυπριακό Οργανισμό 
Προώθησης Επενδύσεων, Κίεβο. 

10-12 Δεκεμβρίου 
 
41. Επίσκεψη των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων στην Αθήνα για συμμετοχή σε 
εκδήλωση της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, της Ένωσης 
Κυπρίων Ελλάδας και προσφυγικών σωματείων, Αθήνα. 

12 Δεκεμβρίου 
 
42. Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

15 Δεκεμβρίου 
 

2016 

43. Επίσκεψη του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Ισραήλ. 

10-13 Ιανουαρίου 
 
44. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα.  

19-22 Ιανουαρίου 
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45. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο ΕΚ, Βρυξέλλες. 

25-28 Ιανουαρίου 
 
46. 1ο Μέρος της Συνόδου 2016 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

25-29 Ιανουαρίου  
 
47. 26η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων 

(AGROTICA) και 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο AGROTICA, Θεσσαλονίκη.  

28-31η Ιανουαρίου 
 
48. Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, του ΕΚ και των Υποψήφιων για Ένταξη 
Χωρών, Χάγη. 

7-8 Φεβρουαρίου 
 
49. Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών των 

Χωρών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δημοκρατική Ασφάλεια στη 
βάση της Ευρωπαϊκής Ενότητας και Συνεργασίας, Σόφια. 

9 Φεβρουαρίου 
 
50. Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016 και Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για 

τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ, 
Βρυξέλλες. 

16-17 Φεβρουαρίου 
 
51. 10η Ετήσια Σύνοδος της ΚΣΜ, Τίρανα. 

18-19 Φεβρουαρίου 
 
52. 15η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, Βιέννη.  

25-26 Φεβρουαρίου 
 
53. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών 

και της Ισότητας των Φύλων του ΕΚ με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας με 
θέμα “Γυναίκες Πρόσφυγες και Αιτητές Ασύλου στην ΕΕ”, Βρυξέλλες. 

3 Μαρτίου  
 
54. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

8 Μαρτίου 
 
55. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Ισραήλ. 

8-11 Μαρτίου 
 
56. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και 

Δεσμεύσεων των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Παρίσι. 

9-10 Μαρτίου 
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57. Συνεδρία της Επιτροπής Ισότητας και Κατά των Διακρίσεων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

11 Μαρτίου 
 

58. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών αρμόδιων για θέματα Εμπορίας 
Προσώπων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Χάγη. 

13-14 Μαρτίου 
 
59. 60ή Σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των 

Γυναικών, Νέα Υόρκη. 

14-17 Μαρτίου 
 
60. Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης 

της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

15 Μαρτίου 
 
61. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 

Φυσικών Πόρων στη Σλοβενία. 

16-18 Μαρτίου 
  
62. 134η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, Λουσάκα (Ζάμπια). 

19-23 Μαρτίου 
 
63. Παρακολούθηση της καθιερωμένης παρέλασης για τον εορτασμό της εθνικής 

επετείου της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κ. Πάνου Καμμένου. 

25 Μαρτίου 
 
64. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Ισλανδία. 

2-6 Απριλίου  
 
65. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ενέργειας των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της ΕΕ με θέμα “Ενέργεια, Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία”, Χάγη. 

3-4 Απριλίου  
 
66. Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της 

ΔΣΟ, Μόσχα.  

3-6 Απριλίου  
 
67. 8η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Χάγη. 

6-8 Απριλίου 
 
68. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Κάιρο.  

10-12 Απριλίου  
 
69. 2ο Μέρος της Συνόδου 2016 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

18-22 Απριλίου 
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70. Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου, που συνδιοργάνωσαν η Ειδική Ομάδα της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του NATO για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η 
Υποεπιτροπή της Συνέλευσης για τις Διατλαντικές Οικονομικές Σχέσεις και το 
Κοινοβούλιο του Μαρόκου, Ραμπάτ.  

20-22 Απριλίου  
 
71. Παρουσία του Προέδρου της Βουλής στην κηδεία του Έλληνα πολιτικού και 

πρώην υπουργού Γεράσιμου Αρσένη, Αθήνα. 

21η-22 Απριλίου 
 
72. 9η Συνάντηση των Κοινοβουλίων Ευρώπης-Ασίας, Ουλάν Μπατόρ (Μογγολία). 

21η-23 Απριλίου  
 
73. 2ο Παγκόσμιο Φόρουμ εναντίον του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, Ερεβάν.  

22-25 Απριλίου  
 
74. Κοινή Συνεδρία της Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για την Ισότητα των Φύλων και του 

Κοινοβουλευτικού Δικτύου για την Πάταξη της Βίας κατά των Γυναικών, Βερολίνο. 

12-13 Μαΐου  
 
75. 46ο Περιφερειακό Συνέδριο του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, 

Jersey (Ηνωμένο Βασίλειο).  

15-19 Μαΐου  
 
76. 1η Κοινοβουλευτική Συνάντηση “Group Med”, Αθήνα. 

16-17 Μαΐου 
  
77. Συνεδρία της Επιτροπής Ισότητας και Kατά των Διακρίσεων της ΚΣΣΕ, Στοκχόλμη.  

17-18 Μαΐου 
 
78. 3η Σύνοδος Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΚΣΕΜ, Ταγγέρη (Μαρόκο). 

27-29 Μαΐου  
 
79. 12η Σύνοδος Ολομέλειας και Επιτροπών της ΚΣΕΜ, Ταγγέρη (Μαρόκο). 

27-29 Μαΐου  
 
80. Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

3 Ιουνίου  
 
81. 3ο Μέρος της Συνόδου 2016 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

20-24 Ιουνίου 
 
82. Εκδήλωση για τους αγνοουμένους της Κύπρου της Παγκύπριας Οργάνωσης 

Συγγενών Αδηλώτων Αγνοουμένων και Αιχμαλώτων και της Πανελλήνιας 
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Παράρτημα VΙ 

Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων Αγνοουμένων και Αιχμαλώτων της 
Κυπριακής Τραγωδίας, Αθήνα. 

1η Ιουλίου 
 

83. 25η Ετήσια Σύνοδος της ΚΣ ΟΑΣΕ, Τιφλίδα. 

1η-5 Ιουλίου 
 
84. 23η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ, Θεσσαλονίκη. 

4-8 Ιουλίου 
 
85. Εκπροσώπηση της ΚΣΣΕ στην τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου 2016 

του Συμβουλίου της Ευρώπης στην πόλη Girona της Καταλονίας (Ισπανία). 

4-8 Ιουλίου 
 
86. Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕE, του ΕΚ και των Υποψήφιων για Ένταξη 
Χωρών (COSAC), Μπρατισλάβα. 

10-11 Ιουλίου 
 



 

200 

Επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό 

2015 

1. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα. 

9-11 Σεπτεμβρίου 
 
2. 10η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών της 

Ευρώπης, Μονακό. 

12-13 Οκτωβρίου 
 
3. Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων, που συνδιοργάνωσαν η Γαλλική 

Εθνοσυνέλευση και η ΚΣΕΜ, με θέμα “Ενισχύοντας το διάλογο και τη συνεργασία 
για μια αειφόρο Μεσόγειο”, Παρίσι. 

15 Οκτωβρίου 
 
4. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στους Δελφούς, όπου τιμήθηκε για την 

προσφορά και τους αγώνες του για τη δημοκρατία. 

29 Νοεμβρίου  
 

2016 

5. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα.  

19-22 Ιανουαρίου 
 
6. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο ΕΚ, Βρυξέλλες. 

25-28 Ιανουαρίου 
 
7. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Ισραήλ. 

8-11 Μαρτίου 
 
8. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Ισλανδία. 

2-6 Απριλίου  
 
9. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Κάιρο.  

10-12 Απριλίου  
 
10. Παρουσία του Προέδρου της Βουλής στην κηδεία του Έλληνα πολιτικού και 

πρώην υπουργού Γεράσιμου Αρσένη, Αθήνα. 

21η-22 Απριλίου 
 

Παράρτημα VII Επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό 
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Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών στην Κύπρο 

2015 

1. Επίσκεψη στην Κύπρο του βουλευτή του Πολιτειακού Κοινοβουλίου Νέας Νότιας 
Ουαλίας κ. Kevin Humphries. 

26 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου  
 
2. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου δρ Milan Brglez και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας της Εθνοσυνέλευσης της Σλοβενίας. 

4-6 Οκτωβρίου 
 
3. Επίσκεψη στην Κύπρο των πρώην Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων κ. 

Απόστολου Κακλαμάνη και Δημήτρη Σιούφα. 

9-11 Οκτωβρίου 
 
4. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου κ. Sandor Font και αντιπροσωπίας της 

Επιτροπής Γεωργίας της Ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης.  

14-17 Οκτωβρίου 
 
5. Συνεδρία της Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για τον Πολιτισμό, τη Διαφορετικότητα και 

την Πολιτιστική Κληρονομιά στη Λεμεσό. 

27-28 Οκτωβρίου 
 
6. Επίσκεψη στην Κύπρο της προέδρου κ. Cecilia Magnusson και αντιπροσωπίας 

της Ομάδας Φιλίας Σουηδίας-Κύπρου του σουηδικού κοινοβουλίου. 

28 Οκτωβρίου-1η Νοεμβρίου 
 
7. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Ομάδας Συντηρητικών Φίλων της 

Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου. 

11-15 Νοεμβρίου  
 
8. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκου 

Βούτση. 

22-24 Νοεμβρίου  
 
9. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου της Επιτροπής Υποθέσεων ΕΕ του 

εσθονικού κοινοβουλίου κ. Kalle Palling. 

22-26 Νοεμβρίου 
 

2016 

10. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
της Ιταλίας κ. Laura Boldrini. 

10-11 Φεβρουαρίου  
 

Παράρτημα VIII Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών στην Κύπρο 
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Παράρτημα VΙII 

11. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Ισλανδίας κ. 
Einar K. Guðfinnsson.  

24-27 Φεβρουαρίου  
 
12. Τριμερής Συνάντηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών αρμόδιων για Εξωτερικές 

Υποθέσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. 

3 Μαρτίου  
 
13. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου του ΕΚ κ. Martin Schulz. 

28-30 Μαρτίου 
 
14. Επίσκεψη στην Κύπρο του Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Γιώργου 

Βαρεμένου για τις εκδηλώσεις καταδίκης των μαύρων επετείων του 
πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 

18-21η Ιουλίου 
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Εκπροσώπηση της Βουλής σε περιφερειακούς και διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και άλλες διοργανώσεις 

Πέμπτη Σύνοδος 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Στέλλα Κυριακίδου Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Αναπληρωματικό μέλος 

ΔΗΣΥ 

Γιώργος Λουκαΐδης Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Αθηνά Κυριακίδου Μέλος ΔΗΚΟ 

Νίκος Νικολαΐδης Αναπληρωματικό μέλος ΚΣ ΕΔΕΚ 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑ 

Αβέρωφ Νεοφύτου ΔΗΣΥ 

Μάριος Καρογιάν ΔΗΚΟ 

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γιώργος Βαρνάβα ΚΣ ΕΔΕΚ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑ 

Σοφοκλής Φυττής ΔΗΚΟ 

Κυριάκος Χατζηγιάννης ΔΗΣΥ 

Αντρέας Καυκαλιάς AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑ 

Γεώργιος Τάσου ΔΗΣΥ 

Πάμπος Παπαγεωργίου AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Σοφοκλής Φυττής ΔΗΚΟ 

 

 

Παράρτημα ΙX Εκπροσώπηση της Βουλής σε περιφερειακούς και διεθνείς 
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Παράρτημα IX 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑ 

Αβέρωφ Νεοφύτου ΔΗΣΥ 

Σταύρος Ευαγόρου AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γεώργιος Προκοπίου ΔΗΚΟ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑ 

Νίκος Τορναρίτης ΔΗΣΥ 

Άριστος Δαμιανού AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Άγγελος Βότσης ΔΗΚΟ 

Ρούλα Μαυρονικόλα ΚΣ ΕΔΕΚ 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑ 

Κώστας Κωνσταντίνου  ΔΗΣΥ 

Άγγελος Βότσης  ΔΗΚΟ 

Γιώργος Βαρνάβα ΚΣ ΕΔΕΚ 

Πανίκκος Σταυριανός AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

 

COSAC 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑ 

Αβέρωφ Νεοφύτου ΔΗΣΥ 

Νίκος Κατσουρίδης  AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Αθηνά Κυριακίδου ΔΗΚΟ 

Φειδίας Σαρίκας  ΚΣ ΕΔΕΚ 

Δημήτρης Συλλούρης ΕΥΡΩΚΟ 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ KΠΑΑ  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑ 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Αβέρωφ Νεοφύτου ΔΗΣΥ 

Πρόδρομος Προδρόμου ΔΗΣΥ 

Δημήτρης Συλλούρης ΕΥΡΩΚΟ 
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Παράρτημα IX 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

Γιώργος Βαρνάβα ΚΣ ΕΔΕΚ 

Νίκος Κατσουρίδης AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Νεόφυτος Κωνσταντίνου ΔΗΚΟ 

 

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑ 

Νίκος Τορναρίτης ΔΗΣΥ 

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

 

Έκτακτη Σύνοδος 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Στέλλα Κυριακίδου Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Μέλος  

ΔΗΣΥ 

Γιώργος Λουκαΐδης Μέλος  AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Αναπληρωματικό μέλος ΔΗΚΟ 

Κωστής Ευσταθίου Αναπληρωματικό μέλος ΚΣ ΕΔΕΚ 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Αβέρωφ Νεοφύτου Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

Γιώργος Λιλλήκας Μέλος Συμμαχία Πολιτών 

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Μαρίνος Μουσιούττας Μέλος ΔΗΚΟ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Αντρέας Καυκαλιάς Αρχηγός αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κυριάκος Χατζηγιάννης Μέλος ΔΗΣΥ 

Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης  Μέλος ΔΗΚΟ 

Μιχάλης Γιωργάλλας Αναπληρωματικό μέλος Αλληλεγγύη 
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Παράρτημα IX 

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Ελένη Μαύρου Αρχηγός αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Νίκος Τορναρίτης Μέλος ΔΗΣΥ 

Χρίστος Ορφανίδης Μέλος ΔΗΚΟ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Αβέρωφ Νεοφύτου Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

Κώστας Κώστα Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Γεώργιος Προκοπίου Μέλος ΔΗΚΟ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Γιώργος K. Γεωργίου Αρχηγός αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Γεώργιος Γεωργίου Μέλος ΔΗΣΥ 

Χρίστος Ορφανίδης Μέλος ΔΗΚΟ 

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Μέλος Κίνημα Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Άγγελος Βότσης  Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΚΟ 

Κώστας Κωνσταντίνου  Μέλος ΔΗΣΥ 

Ευανθία Σάββα Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Ηλίας Μυριάνθους Μέλος ΚΣ ΕΔΕΚ 

 

COSAC 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Γιώργος Λιλλήκας Αρχηγός αντιπροσωπίας Συμμαχία Πολιτών 

Νίκος Τορναρίτης Μέλος ΔΗΣΥ 

Αδάμος Αδάμου  Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 
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Παράρτημα IX 

Άγγελος Βότσης  Μέλος ΔΗΚΟ 

Κωστής Ευσταθίου Μέλος ΚΣ ΕΔΕΚ 

Χρίστος Χρίστου Μέλος ΕΛΑΜ 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ KΠΑΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Μαρίνος Σιζόπουλος, 
πρόεδρος 
Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Άμυνας 

Αρχηγός αντιπροσωπίας ΚΣ ΕΔΕΚ 

Γιώργος Λιλλήκας, 
πρόεδρος 
Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Μέλος Συμμαχία Πολιτών 

Ελένη Σταύρου Μέλος ΔΗΣΥ 

Άριστος Δαμιανού Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Ζαχαρίας Κουλίας Μέλος ΔΗΚΟ 

Γιώργος Παπαδόπουλος Μέλος Αλληλεγγύη 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

Αβέρωφ Νεοφύτου, 
πρόεδρος της επιτροπής, 

ή 

Μάριος Μαυρίδης, 
αναπληρωτής πρόεδρος 
της επιτροπής 

Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

 

 ΔΗΣΥ 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Γιώργος Λιλλήκας, 
πρόεδρος της επιτροπής, 

ή 

Νίκος Τορναρίτης, 
αναπληρωτής πρόεδρος 
της επιτροπής 

 Συμμαχία Πολιτών 

 ΔΗΣΥ 
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Παράρτημα IX 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Αντρέας Φακοντής, 
πρόεδρος της επιτροπής, 

ή 

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά,  
αναπληρώτρια πρόεδρος 
της επιτροπής 

 AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

 AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

 

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Νίκος Τορναρίτης Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

Χριστάκης Τζιοβάνης Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 
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Συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής με υψηλούς αξιωματούχους 

ξένων χωρών και διεθνών οργανισμών 

2015 

1. Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν κ. Ebrahim Rahimpour. 

22 Σεπτεμβρίου 
 
2. Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σλοβενίας δρ Milan Brglez. 

5 Οκτωβρίου 
 
3. Πρώην Πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων κ. Απόστολος Κακλαμάνης και 

Δημήτρης Σιούφας. 

9 Οκτωβρίου 
 
4. Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Νίκος Κοτζιάς. 

27 Οκτωβρίου 
 

5. Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας κ. Peter Szijjarto. 

29 Οκτωβρίου 
 

6. Πρόεδρος της Αυστρίας κ. Heinz Fischer. 

4 Νοεμβρίου 
 

7. Υπουργός Άμυνας της Αιγύπτου στρατηγός Sidky Sobhi Sayed. 

4 Νοεμβρίου 
 

8. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος. 

13 Νοεμβρίου  
 

9. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης. 

23 Νοεμβρίου  
 

10. Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Sergey Lavrov. 

2 Δεκεμβρίου  
 

11. Υπουργός Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Yi Wang. 

21η Δεκεμβρίου  
 

2016 

12. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. 

25 Ιανουαρίου  
 

Παράρτημα X Συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής με υψηλούς 
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Παράρτημα X 

13. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας κ. Laura Boldrini. 

11 Φεβρουαρίου 
 

14. Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων κ. 
Vytenis Andriukaitis. 

12 Φεβρουαρίου 
 

15. Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας του Λιβάνου κ. Samir 
Mokdel. 

16 Φεβρουαρίου 
 

16. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β΄. 

16 Φεβρουαρίου 
 

17. Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κ. Mosche Ya’alon. 

24 Φεβρουαρίου 
 

18. Πρόεδρος του ισλανδικού κοινοβουλίου κ. Einar K. Guðfinnsson. 

25 Φεβρουαρίου 
 

19. Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο κ. Valdis 
Dombrovskis. 

4 Μαρτίου  
 

20. Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αρμενίας κ. Serzh Sargsyan. 

17 Μαρτίου 
 

21. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Φώφη Γεννηματά.  

23 Μαρτίου 
 

22. Πρόεδρος του ΕΚ κ. Martin Schulz. 

23 Μαρτίου 
 

23. Αντιπρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Alexander 
Leonidovich Romanovic. 

6 Μαΐου 
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Κατάλογος εθνικών κοινοβουλίων με τα οποία διατηρεί ομάδες φιλίας 

η Βουλή των Αντιπροσώπων 

 Αίγυπτος  Κουβέιτ 

 Αρμενία  Λεττονία 

 Αυστραλία  Λίβανος 

 Βέλγιο  Λιβύη 

 Βοσνία-Ερζεγοβίνη  Λιθουανία 

 Βουλγαρία  Μαρόκο 

 Γαλλία  Μεξικό 

 Γερμανία  Μολδαβία 

 Γεωργία  Ουγγαρία 

 Εσθονία  Ουκρανία 

 Ιαπωνία  Πολωνία 

 Ινδία  Ρουμανία 

 Ιορδανία  Ρωσία 

 Ιράν  Σαουδική Αραβία 

 Ιρλανδία  Σερβία 

 Ισραήλ  Σλοβακία 

 Ιταλία  Σλοβενία 

 Καναδάς  Σουηδία 

 Κένυα  Σρι Λάνκα 

 Κίνα  Συρία 

 Κιργισία  Τσεχία 

 Κόστα Ρίκα  Φινλανδία 

 Κούβα  

Παράρτημα XΙ Κατάλογος εθνικών κοινοβουλίων με τα οποία διατηρεί 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δέκατη Βουλευτική Περίοδος 

Πέμπτη Σύνοδος - 

Έκτακτη Σύνοδος 

 

Μέρος Γ´ 

Γραφικές παραστάσεις 
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Γ. Γραφικές παραστάσεις 

 

 

 

* I΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15
 
Ιουλίου 2016) 
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Αριθμός και διάρκεια συνεδριάσεων της ολομέλειας 
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Γ. Γραφικές παραστάσεις Κατάλογος εθνικών κοινοβουλίων με τα οποία 
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Γραφικές παραστάσεις 

 

 

 

* I΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15
 
Ιουλίου 2016) 
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Νομοσχέδια 

Νομοσχέδια που κατατέθηκαν. Νομοσχέδια που ψηφίστηκαν. 
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Προτάσεις νόμου 

Προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν. Προτάσεις νόμου που ψηφίστηκαν. 
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Γραφικές παραστάσεις 

 

 

 

 * Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)  
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Κανονισμοί 

Κανονισμοί που κατατέθηκαν. Κανονισμοί που εγκρίθηκαν. 
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Γραφικές παραστάσεις 

 

 

 

* Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)  
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Δέκατη Βουλευτική Περίοδος 

Πέμπτη Σύνοδος - 

Έκτακτη Σύνοδος 

Μέρος Δ´ 

Φωτογραφίες 



 

 



 

 

 

  

25 Σεπτεμβρίου 2015: Ο Πρόεδρος της Βουλής  
κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου παραθέτει γεύμα στους 
εγκλωβισμένους μαθητές του Δημοτικού και 
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, εξοχική κατοικία του 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
Τρόοδος. 

30 Σεπτεμβρίου 2015: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος του 
επιδίδει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2016. 

  

9 Οκτωβρίου 2015: Τελετή παράδοσης στο Μουσείο Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959 του ευαγγελίου και 
του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας της Επιτροπής Προπαρασκευής Αγώνος Ενώσεως της Κύπρου μετά 
της Μητρός Ελλάδος. 

  

12 Οκτωβρίου 2015: Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου στη 10
η
 Διάσκεψη 

των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης, Μονακό. 

 

Δ. Φωτογραφίες 



 

 

Φωτογραφίες 

  

15 Οκτωβρίου 2015: Συνάντηση του προέδρου 
κ. Γιαννάκη Γαβριήλ και μελών της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων με τον πρόεδρο κ. Sandor Font 
και μέλη της Επιτροπής Γεωργίας της Ουγγρικής 
Εθνοσυνέλευσης. 

20 Οκτωβρίου 2015: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με τον ειδικό 
σύμβουλο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για 
την Κύπρο κ. Espen Barth Eide. 

  

29 Οκτωβρίου 2015: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται την πρόεδρο της 
Ομάδας Φιλίας Σουηδίας-Κύπρου στο σουηδικό 
κοινοβούλιο κ. Cecilia Magnusson. 

30 Οκτωβρίου 2015: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
απευθύνει χαιρετισμό στην E´ Σύνοδο της 
Κοινωνίας των Πολιτών. 

  

9 Νοεμβρίου 2015: Ημερίδα που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα “Όταν ο 
Πολιτισμός αντιστέκεται στην κρίση”, ξενοδοχείο “Κλεοπάτρα”, Λευκωσία. 
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Φωτογραφίες 

  

12 Νοεμβρίου 2015: Συνάντηση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων με την 
Ομάδα Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

13 Νοεμβρίου 2015: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με τον 
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο. 

  

23 Νοεμβρίου 2015: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιαννάκης Λ. Ομήρου απονέμει το τιμητικό 
μετάλλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον 
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο 
Βούτση. 

24 Νοεμβρίου 2015: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιαννάκης Λ. Ομήρου προεδρεύει και απευθύνει 
χαιρετισμό στην A´ Τακτική Σύνοδο της Z´ 
Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής 
Παιδοβουλής. 

  

29 Νοεμβρίου-1
η
 Δεκεμβρίου 2015: Η 

αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στην Ολομέλεια της 54

ης
 Διάσκεψης των 

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC), 
Λουξεμβούργο. 

2 Δεκεμβρίου 2015: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
κ. Sergey Lavrov. 

  



 

 

Φωτογραφίες 

  

9-10 Δεκεμβρίου 2015: Οι βουλευτές κ. Νίκος Τορναρίτης και Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου στην 8
η
 

Ολομέλεια της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. 

  

17 Δεκεμβρίου 2015: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται το Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο 
οποίος του επιδίδει την ετήσια έκθεσή του. 

29 Δεκεμβρίου 2015: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιαννάκης Λ. Ομήρου υποδέχεται 
προσφυγόπουλα από τη Συρία, το Ιράκ, την 
Υεμένη, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, το 
Λίβανο, το Ιράν και τη Σομαλία, τα οποία 
διαμένουν στην Κύπρο, Αίθριο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

  

20 Ιανουαρίου 2016: Ο πρόεδρος κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην τελετή λήξης του εθνικού προγράμματος της Κύπρου 
“Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη 2015”. 
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Φωτογραφίες 

  

25 Ιανουαρίου 2016: Ο Πρόεδρος της 
Βουλής κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται τον 
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη. 

27 Ιανουαρίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
κ. Jean-Claude Juncker, Βρυξέλλες. 

  

4 Φεβρουαρίου 2016: Εκδήλωση μνήμης και τιμής της Βουλής των Αντιπροσώπων σε 
συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα “Σόλων Μιχαηλίδης” για τον Κύπριο μουσουργό Σόλωνα 
Μιχαηλίδη, Κινηματοθέατρο Παλλάς, Λευκωσία. 

  

4 Φεβρουαρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται την Επίτροπο 
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. 
Λήδα Κουρσουμπά, η οποία του επιδίδει την 
ετήσια έκθεση του Γραφείου της. 

6 Φεβρουαρίου 2016: Αποκαλυπτήρια από τον 
Πρόεδρο της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου του 
πίνακα με τίτλο “Στον Αέρα της Κερύνειας” στα 
πλαίσια τελετής παράδοσής του στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων από το δημιουργό του εικαστικό 
κ. Αντρέα Λαδόμματο. 

  

  



 

 

Φωτογραφίες 

  

11 Φεβρουαρίου 2016: Ο Πρόεδρος της 
Βουλής κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου 
προσυπογράφει τη Διακήρυξη με τίτλο 
“Περισσότερη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Ο 
δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε” στην 
παρουσία της Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Ιταλίας κ. Laura Boldrini. 

11 Φεβρουαρίου 2016: Ειδική έκτακτη 
συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής με θέμα 
“Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό”. 

  

12 Φεβρουαρίου 2016: Συνάντηση του 
Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου 
με τον Επίτροπο της ΕΕ για την Υγεία και την 
Ασφάλεια Τροφίμων κ. Vytenis Andriukaitis. 

16 Φεβρουαρίου 2016: Συνάντηση του 
Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με 
τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό 
Άμυνας του Λιβάνου κ. Samir Moqbel. 

  

16 Φεβρουαρίου 2016: Συνάντηση του 
Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου 
με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ. Θεόδωρο Β΄. 

16 Φεβρουαρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται αντιπροσωπία 
των αγροτικών οργανώσεων. 
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Φωτογραφίες 

  

22 Φεβρουαρίου 2016: Εκδήλωση της Βουλής 
των Αντιπροσώπων με τίτλο “Η δύναμη τής 
Ελληνικής ως μητρικής γλώσσας” στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας με 
ομιλητή τον καθηγητή γλωσσολογίας κ. Γεώργιο 
Μπαμπινιώτη, κτίριο διοίκησης της Ελληνικής 
Τράπεζας, Λευκωσία. 

23 Φεβρουαρίου 2016: Ο Πρόεδρος της 
Βουλής κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται 
αντιπροσωπία του κατεχόμενου δήμου Μόρφου. 

  

24 Φεβρουαρίου 2016: Ο Πρόεδρος της 
Βουλής κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται 
αντιπροσωπία της Πανελλήνιας Επιτροπής 
Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων Αγνοουμένων 
και Αιχμαλώτων Κυπριακής Τραγωδίας. 

24 Φεβρουαρίου 2016: Συνάντηση του 
Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με 
τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ κ. Moshe 
Ya’alon. 

  

25 Φεβρουαρίου 2016: Συνάντηση του 
Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου 
με τον Ισλανδό ομόλογό του κ. Einar Kristinn 
Guðfinnsson. 

1
η
 Μαρτίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου της 

Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με το νέο  
πρέσβη της Γαλλίας κ. René Troccaz. 

  



 

 

Φωτογραφίες 

  

1
η
 Μαρτίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου 

της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με το νέο 
ύπατο αρμοστή του Καναδά κ. Keith Morrill. 

2 Μαρτίου 2016: Η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αρωγής και 
Μελέτης του Ποντιακού Ελληνισμού, φιλοξενεί 
την πολυθεματική έκθεση του καθηγητή ιστορίας 
του νέου ελληνισμού κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη 
“Πόντος-Δικαίωμα στη Μνήμη”, Πύλη 
Αμμοχώστου, Λευκωσία. 

  

3 Μαρτίου 2016: Οι κ. Κωνσταντίνος Δουζίνας, 
Αβέρωφ Νεοφύτου και Tzachi Hanegbi κατά 
την Τριμερή Συνάντηση των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών αρμόδιων για Εξωτερικές 
Υποθέσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. 

4 Μαρτίου 2016: “Δικαιώματα των Γυναικών και 
Ισότητα των Φύλων”, ημερίδα που 
συνδιοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων με 
το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Κύπρο. 

  

4 Μαρτίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με τον 
Επίτροπο της ΕΕ για το Ευρώ και τον 
Κοινωνικό Διάλογο κ. Valdis Dombrovskis. 

8 Μαρτίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με τον Πρόεδρο 
της Knesset (ισραηλινό κοινοβούλιο) κ.Yuli-Yoel 
Edelstein. 
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16 Μαρτίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με τον 
Πρόεδρο της Αρμενίας κ. Serzh Sargsyan. 

21
η
 Μαρτίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής  

κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου ενημερώνει ομάδα 
καθηγητών και φοιτητών της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών για το Κυπριακό και τις 
τελευταίες εξελίξεις σε αυτό. 

  

19-23 Μαρτίου 2016: Οι βουλευτές κ. Σκεύη 
Κούτρα Κουκουμά και Γιώργος Βαρνάβα στην 
134

η
 Διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής 

Ένωσης, Λουσάκα (Ζάμπια). 

23 Μαρτίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται την πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ κ. Φώφη Γεννηματά. 

  

23 Μαρτίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται τον πρόεδρο της 
Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο ΕΚ 
κ. Gianni Pittella. 

29 Μαρτίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής  
κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου απονέμει τιμητικές 
πλακέτες και διπλώματα σε μαθητές του Λυκείου 
Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου για την 
κατάκτηση του πρώτου βραβείου σε διεθνή 
διαγωνισμό για το γλυπτό τους έργο 
“Μετανάστες”. 

  



 

 

Φωτογραφίες 

  

29 Μαρτίου 2016: Ο Πρόεδρος του ΕΚ κ. 
Martin Schulz προσφωνεί ειδική συνεδρία της 
ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

30 Μαρτίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται αντιπροσωπία της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών. 

  

7 Απριλίου 2016: Διεξαγωγή αιμοδοσίας στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξεύρεση 
συμβατού δότη μυελού των οστών. 

9 Απριλίου 2016: Εκδήλωση της Βουλής σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος 
Βενιζέλος” με θέμα “Στρατηγικές επιλογές στην 
εξωτερική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου”, 
Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία. 

 

14 Απριλίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου απευθύνει χαιρετισμό κατά την 
παρουσίαση της δράσης δημόσιας τέχνης “Εικ-αστική Παρέμβαση” μπροστά από το έργο του 
Ελλαδίτη καλλιτέχνη ΙΝΟ, το οποίο κοσμεί πλέον το Αίθριο της Βουλής. Στο κέντρο το έργο του 
καλλιτέχνη με έδρα την Κύπρο Paparazzi στην οδό Στασίνου στη Λευκωσία και δεξιά το έργο του 
Ελλαδίτη καλλιτέχνη Φίκου στην οδό Στασικράτους στη Λευκωσία. 
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20 Απριλίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής  
κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχεται αντιπροσωπία 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Δημοκρατικών 
Αντιστασιακών. 

16 Μαΐου 2016: Οι βουλευτές κ. Πάμπος 
Παπαγεωργίου και Σοφοκλής Φυττής στο 46

ο
 

Ετήσιο Συνέδριο του Κοινοπολιτειακού 
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου των Βρεττανικών 
Νήσων και της Μεσογείου, Jersey (Μεγάλη 
Βρετανία). 

  

30 Μαΐου 2016: Συνέντευξη τύπου του 
Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου 
για την παρουσίαση των νέων εκδόσεων και 
τιμητικών μεταλλίων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Δημοσιογραφική Εστία, 
Λευκωσία. 

2 Ιουνίου 2016: Πρώτη συνεδρία της 
νεοεκλεγείσας Βουλής μετά τις βουλευτικές 
εκλογές της 22

ας
 Μαΐου 2016. 

  

2 Ιουνίου 2016: Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης 
Συλλούρης. 

22 Ιουνίου 2016: Συνάντηση των μελών της 
κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα, 
Στρασβούργο. 

  



 

 

Φωτογραφίες 

  

15 Ιουλίου 2016: Ειδική συνεδρία της 
ολομέλειας της Βουλής για τις μαύρες επετείους 
του πραξικοπήματος και της τουρκικής 
εισβολής. 

20 Ιουλίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη με το Β´ 
Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. 
Γιώργο Βαρεμένο. 

  

25 Ιουλίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη με αντιπροσωπία 
της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. 

29 Ιουλίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη με αντιπροσωπία 
του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. 

  

4 Αυγούστου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης προσφωνεί ομάδα φοιτητών της 
Οργάνωσης Νεολαίας (European Democratic Students) του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 
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Συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών υπό τη νέα τους σύνθεση 

 

  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως. 

  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. 

  



 

 

Φωτογραφίες 

  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και 
Έργων. 

 

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας. 

 

 

 

 

 


