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Μήνυμα Προέδρου 

Φίλες και φίλοι, 
 
Έχει παρέλθει ακόμα μια χρονιά κοινοβουλευτικού βίου, η Δεύτερη Σύνοδος της 
Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου, κατά την οποία η Βουλή των Αντιπροσώπων έφερε, 
πιστεύω, με επιτυχία σε πέρας την αποστολή της. Ανταποκρινόμενη στις μεγάλες 
ευθύνες που απορρέουν από το θεσμικό της ρόλο, προέβη σε σειρά νομοθετικών 
ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της νομοθετικής της εργασίας, άσκησε κοινοβουλευτικό έλεγχο 
και ανέπτυξε πλούσια κοινοβουλευτική διπλωματία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
μεγίστης σημασίας για τον τόπο ζητήματα και προβλήματα που προέκυψαν κατά την 
περίοδο αυτή και παράλληλα να προωθηθούν πολιτικές που να εξυπηρετούν τα καλώς 
νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού μας. 
 
Στο πλαίσιο του δεδηλωμένου οράματός της για εκσυγχρονισμό, παρά τα σημαντικά 
βήματα που έχουν σημειωθεί, η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει και εντείνει την 
προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της, ώστε να καταστεί πιο 
αποτελεσματική και να ενισχυθεί ως ο κατεξοχήν δημοκρατικός θεσμός του πολιτειακού 
μας συστήματος. 
 
Στην επίτευξη του έργου που παρήχθη κατά την υπό αναφορά σύνοδο συνέβαλαν, 
συνεργαζόμενοι εποικοδομητικά με το νομοθετικό σώμα, η εκτελεστική εξουσία, 
ανεξάρτητοι θεσμοί και αρχές, οργανωμένα σύνολα και άλλοι φορείς, προς τους 
οποίους η Βουλή απευθύνει τις οφειλόμενες ευχαριστίες.  Θα ήταν παράλειψη να μην 
ευχαριστήσω τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, που εργάστηκαν 
αποτελεσματικά, σε πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης, φέρνοντας σε πέρας την 
αποστολή τους, αλλά και το προσωπικό, που στήριξε  την όλη προσπάθεια για την 
υλοποίηση των στόχων που έθεσε η Βουλή κατά την υπό αναφορά σύνοδο. 
 
Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων της Βουλής των Αντιπροσώπων  στοχεύει να 
ενημερώσει για το κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι και να καταστήσει τους πολίτες κοινωνούς 
στο έργο που επιτελεί. 
 
Δημήτρης Συλλούρης  
Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων 
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Εκδοτικό σημείωμα 
 

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου παρουσιάζει αναλυτικά το έργο που παρήγαγε η Βουλή των Αντιπροσώπων 
κατά την περίοδο αυτή στο σύνολό του. Για να καταστεί πιο εύχρηστη στους 
πολίτες, τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και κάθε ενδιαφερόμενο, έχει λάβει για 
πρώτη φορά διαφορετική μορφή και δομή. Εκδίδεται στο πλαίσιο αυτό σε δύο 
τόμους.  
 
Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τα πεπραγμένα της υπό αναφορά περιόδου σε όλους 
τους τομείς δράσης του κοινοβουλίου: το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, 
την κοινοβουλευτική διπλωματία, τα ευρωπαϊκά θέματα, τις συνεδριάσεις της 
ολομέλειας, την ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα, τις εκδηλώσεις, τις επισκέψεις 
εκπαιδευτηρίων, τα πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήματα, καθώς και την 
αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Περιλαμβάνει επίσης, κατά την πάγια 
πρακτική, παραρτήματα, συγκριτικές γραφικές παραστάσεις και φωτογραφικό υλικό. 
 
Ο δεύτερος τόμος, που συνιστά την ουσιαστική καινοτομία που εισάγεται,  περιλαμβάνει 
το πλήρες νομοθετικό έργο που παρήχθη κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, τα 
ψηφισθέντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχέδια νόμου, τους αναπεμφθέντες 
νόμους και τους νόμους για τους οποίους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το 
δικαίωμα της αναφοράς, τα αποσυρθέντα σχέδια νόμου, τις διεθνείς και άλλες 
συμφωνίες και τα πρωτόκολλα που κυρώθηκαν, τον εγκριθέντα προϋπολογισμό του 
κράτους και τους συμπληρωματικούς αυτού, τους εγκριθέντες προϋπολογισμούς των 
νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, τα εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας κ.ά. Η 
καταγραφή του συνόλου των νόμων και των σκοπών τους σε ξεχωριστό τόμο, 
καθώς και όλων όσα αναφέρονται πιο πάνω δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για 
το νομοθετικό έργο της περιόδου και μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 
αναζήτησης και εντοπισμού συγκεκριμένων νομοθετημάτων. 
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Εισαγωγή 
 
Η Δεύτερη Σύνοδος της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου χαρακτηρίζεται, όπως και η 
προηγούμενη, από πλούσιο έργο σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Το έργο αυτό διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια της προσέγγισης που διέπει 
την παρούσα Βουλευτική Περίοδο και αποσκοπεί στην υιοθέτηση μέτρων που 
στοχεύουν στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά 
βελτιώνουν τη λειτουργία του νομοθετικού σώματος, προάγουν τη διαφάνεια και την 
επικοινωνία με τους πολίτες και προβάλλουν θέματα και εξελίξεις που διαμορφώνουν 
την κοινωνία. Η επιδίωξη στοχευμένων αποτελεσμάτων χαρακτήρισε επίσης και τις 
δραστηριότητες της Βουλής σε τομείς που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και τις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις. 
 
Στον τομέα του νομοθετικού έργου οι αριθμοί καταδεικνύουν το μέγεθος της 
προσπάθειας και του αποτελέσματός της, αφού η Βουλή ψήφισε σε νόμους πολλά 
νομοσχέδια και προτάσεις νόμου και ενέκρινε επίσης σημαντικό αριθμό κανονισμών. 
Ορισμένα από τα νομοθετήματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για διάφορες πτυχές της 
οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές 
συζήτησαν μεγάλο αριθμό θεμάτων και συνέταξαν σχετικές εκθέσεις, ενώ σημαντικά 
θέματα ενεγράφησαν και συζητήθηκαν στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας της 
Βουλής. 
 
Χαρακτηριστικό για τη λειτουργία του σώματος παράδειγμα της υιοθέτησης μέτρων με 
στοχευμένα αποτελέσματα αποτελεί η υποβολή εισηγήσεων προς την Ad Hoc 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του 
Κανονισμού της Βουλής. Ο Πρόεδρος του σώματος, ύστερα από διαβούλευση με 
προέδρους κοινοβουλευτικών επιτροπών, αποφάσισε την υλοποίηση, πάνω σε 
πιλοτική βάση, συγκεκριμένων προτάσεων που αφορούν τη λειτουργία των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών. Σημειώνεται ότι ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις 
δεν απαιτούν την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά 
την αυστηρότερη τήρησή του. 
 
Αποτέλεσμα της υιοθέτησης των μέτρων αυτών από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές 
ήταν η διαγραφή σχεδίων νόμου και αυτεπάγγελτων θεμάτων που εκκρεμούσαν 
σε κοινοβουλευτικές επιτροπές για χρόνια, χωρίς να υπάρχει πλέον λόγος 
συζήτησής τους. Ο αριθμός των αυτεπάγγελτων θεμάτων μειώθηκε σημαντικά, όπως 
και ο αριθμός των ερωτήσεων που υποβάλλουν οι βουλευτές στα αρμόδια υπουργεία. 
Η θετική αυτή εξέλιξη όμως, για να έχει διάρκεια, πρέπει να συνοδευτεί από αλλαγή 
προσέγγισης των θεμάτων αυτών από τα μέλη της Βουλής. 
 
Παράλληλα, προωθήθηκαν στην ολομέλεια νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που 
εκκρεμούσαν από καιρό. Αναπτύχθηκε επίσης ο διάλογος των προέδρων και των 
μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, με αποτέλεσμα τον καλύτερο χειρισμό των 
εκκρεμοτήτων, αλλά και των τροπολογιών που υποβάλλονται. Το θέμα της 
διαδικασίας υποβολής τροπολογιών, παρά τις οποιεσδήποτε βελτιώσεις, χρήζει 
περαιτέρω εξέτασης και ο Πρόεδρος του σώματος σκοπεύει να το συζητήσει με 
τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στο πλαίσιο της βελτίωσης του Κανονισμού και της 
υιοθέτησης καλών πρακτικών. 
 
Ένα άλλο πρόβλημα που αφορά τις κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι η τήρηση 
πρακτικών. Δυστυχώς, υπάρχει κατάχρηση της σχετικής πρόνοιας του Κανονισμού της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, που αναφέρει ρητά ότι «τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
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των κοινοβουλευτικών επιτροπών τηρούνται συνοπτικά» και ότι «κατ’ εξαίρεση μια 
Επιτροπή μπορεί, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη 
σοβαρότητα του συζητούμενου θέματος, να διατάξει την τήρηση κατά λέξη πρακτικών». 
Στην πράξη στις περισσότερες συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
τηρούνται κατά λέξη πρακτικά. Η λανθασμένη αυτή προσέγγιση επιβάλλεται να 
αλλάξει. 
 
Για τη βελτίωση της ποιότητας των νομοσχεδίων που κατατίθενται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων ο Πρόεδρος του σώματος απευθύνθηκε με επιστολή στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εισηγήθηκε την τοποθέτηση σε κάθε υπουργείο 
λειτουργών με την αναγκαία νομική κατάρτιση ή και τη δημιουργία ενός σώματος 
νομικών με αποκλειστική αρμοδιότητα τη σύνταξη νομοσχεδίων. Όσον αφορά 
την ίδια τη Βουλή, έχει ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης προσοντούχου 
προσωπικού για τη νομική και νομοτεχνική επεξεργασία των νομοθετημάτων με 
τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για τους υποψηφίους. 
 
Σημαντικό μέτρο, που σχετίζεται τόσο με το νομοθετικό έργο, αλλά και με την 
ενημέρωση των πολιτών, είναι η δημοσίευση των προτάσεων νόμου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας μόλις αυτές κατατίθενται και προτού υποβληθούν σε 
νομοτεχνική επεξεργασία, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση και να 
υπάρξει αυστηρή συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι έχει καθιερωθεί κώδικας που αφορά τη συνεργασία των 
υπηρεσιών της Βουλής και του Κυβερνητικού Τυπογραφείου με στόχο την αποφυγή 
λαθών κατά τη δημοσίευση των νόμων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 
Η επίτευξη αποτελεσμάτων που θα βελτιώσουν το έργο της Βουλής αντανακλάται και 
στο θέμα της έγκαιρης κατάθεσης στο σώμα των εναρμονιστικών νομοσχεδίων. Ύστερα 
από επανειλημμένα διαβήματα του Προέδρου της Βουλής προς την εκτελεστική εξουσία 
για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση αυτών των νομοσχεδίων, αλλά 
και σχετική επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργικό 
Συμβούλιο αποφάσισε την 21η Μαΐου 2018 όπως τα εναρμονιστικά νομοσχέδια 
κατατίθενται στη Βουλή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που προβλέπεται στην ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μεταφορά τους 
στην εσωτερική έννομη τάξη. Η συμμόρφωση με την απόφαση αυτή θα 
διευκολύνει τα μέγιστα το έργο του νομοθετικού σώματος, ενώ ταυτόχρονα θα 
καταστήσει δυνατή την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει η ΚΔ έναντι της ΕΕ.   
 
Όσον αφορά την έγκαιρη κατάθεση και ψήφιση των προϋπολογισμών των ημικρατικών 
οργανισμών, σημειώνεται ειδικότερα ότι ο Πρόεδρος του σώματος απέστειλε επιστολή 
προς τον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία τονίζεται η ανάγκη κατάθεσης των 
προϋπολογισμών αυτών στη Βουλή το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη 
του επόμενου οικονομικού έτους που αφορούν, όπως προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία. Αναμένεται ότι μετά και το διάβημα αυτό θα υπάρξει θετικότερη 
ανταπόκριση. 
 
Στα πλαίσια εξάλλου της σχετικής νομοθεσίας για τη δήλωση των περιουσιακών 
στοιχείων του Προέδρου, των υπουργών και των βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (πόθεν έσχες), ο Πρόεδρος της Βουλής συγκάλεσε σύσκεψη με τον 
Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Ελεγκτή για την επιλογή των νόμιμων ελεγκτών οι 
οποίοι θα εξετάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται στις σχετικές δηλώσεις. 
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Σύντομα θα συνέλθει και η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή και θα δημοσιοποιηθούν 
οι δηλώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
 
Εντός του 2018 έκλεισε ο Τρίτος Γύρος Αξιολόγησης για την Κύπρο, αφού η τελευταία 
υλοποίησε επιτυχώς όλες τις συστάσεις της GRECO πλην μίας, γεγονός για το οποίο η 
Κύπρος έλαβε τα εύσημα στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της GRECO. 
Επιπρόσθετα, συζητήθηκε και υιοθετήθηκε η πρώτη Έκθεση Συμμόρφωσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για τον Τέταρτο Γύρο Αξιολόγησης, ο οποίος αφορά την 
πρόληψη της διαφθοράς σε σχέση με μέλη των κοινοβουλίων, δικαστές και δημόσιους 
κατήγορους. Στην εν λόγω έκθεση, ειδικά όσον αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η 
GRECO καλωσορίζει τα θετικά βήματα που έχουν γίνει και τα οποία έχουν την 
προοπτική να οδηγήσουν σε συμμόρφωση με τις πλείστες συστάσεις.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή συνέχισε να φιλοξενεί και να στηρίζει 
τεχνοκρατικά συνόδους ομάδων που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Ο 
Πρόεδρος της Βουλής προήδρευσε των εργασιών της Βουλής των Γερόντων, ενώ 
αργότερα πραγματοποιήθηκε και η Πρώτη Τακτική Σύνοδος της Όγδοης Βουλευτικής 
Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής. Εξάλλου, έλαβε χώρα και η Έβδομη Σύνοδος 
της Κοινωνίας των Πολιτών, τις εργασίες της οποίας κήρυξε ο Πρόεδρος της Βουλής. 
Επίσης, για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος της Βουλής των Νέων 
Αντιπροσώπων. 
 
Η στήριξη της Βουλής στις δραστηριότητες αυτές, στις οποίες παρίστανται και 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι, έχει μελετηθεί και έχει αποφασιστεί να αξιοποιηθεί 
ως ένας καινούριος θεσμός, της “Παράλληλης Βουλής”.  Ο εν λόγω θεσμός 
στοχεύει στην προβολή των διάφορων προβλημάτων της κοινωνίας των 
πολιτών, στην ενίσχυση της πολιτότητας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, του 
πλουραλισμού και της διαφάνειας και στο άνοιγμα της Βουλής προς τους 
πολίτες, εκπρόσωποι των οποίων είναι οι βουλευτές, σε μια προσπάθεια για 
αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος.  Στον τομέα αυτό εντάσσεται και η 
διαμόρφωση της διατηρητέας οικοδομής κοντά στο κτίριο της Βουλής, που 
προορίζεται να αποτελέσει “Tο σπίτι του πολίτη”. 
 
Στον τομέα των διεθνών σχέσεων και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας δόθηκε, όπως 
ήταν φυσικό, έμφαση στην ενημέρωση για την πορεία του κυπριακού προβλήματος και 
των επιμέρους πτυχών του όπως και για τις προκλητικές τουρκικές ενέργειες στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Παράλληλα, προβλήθηκε η Κύπρος ως γέφυρα διαλόγου για την 
προαγωγή της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής, λόγω των σχέσεων που διατηρεί με τις γειτονικές χώρες, αλλά και της 
ιδιότητάς της ως χώρας μέλους της ΕΕ. Επιπλέον, για την προώθηση των κυπριακών 
συμφερόντων αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες και αναπτύχθηκαν δράσεις σε θέματα 
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η έκδοση του Γραφείου του Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και των συνεργατών του «Επενδύσεις στην Κύπρο: 
Πλεονεκτήματα και Διαδικασίες», τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, που παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο. 
 
Η ενασχόληση με τα θέματα αυτά ουδόλως εμπόδισε το κυπριακό κοινοβούλιο να 
συμμετέχει ενεργά σε διακοινοβουλευτικές συναντήσεις που ασχολήθηκαν με 
προβλήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού και διεθνούς 
ενδιαφέροντος, όπως το Brexit, η μεταναστευτική κρίση και οι κλιματικές αλλαγές. 
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Η κοινοβουλευτική διπλωματία ασκήθηκε κατά κύριο λόγο από τον Πρόεδρο της 
Βουλής, αλλά και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, καθώς και τις αντιπροσωπίες της Βουλής στους διεθνείς 
κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και στις αποστολές σε διμερές επίπεδο. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η άσκηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας 
εντάθηκε, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των αποστολών στο εξωτερικό, 
αλλά και των συναντήσεων του Προέδρου της Βουλής με ομολόγους του και υψηλούς 
αξιωματούχους κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών. Οι επαφές αυτές του 
Προέδρου της Βουλής παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με 
προηγούμενα χρόνια. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε σε άλλα κοινοβούλια και 
διεθνείς οργανισμούς επιστολές-διαβήματα για θέματα που άπτονται της κατάστασης 
στην Κύπρο όπως οι παράνομες τουρκικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ και οι 
επιθέσεις εναντίον της τουρκοκυπριακής εφημερίδας “Αφρίκα”, που επέκρινε την 
τουρκική εισβολή στο Αφρίν. 
 
Σημαντικός άξονας της κοινοβουλευτικής διπλωματίας ήταν η προσπάθεια για επίτευξη 
πιο στοχοποιημένων αποτελεσμάτων, που να θέτουν τις βάσεις για πιο συστηματική 
συνεργασία με κοινοβούλια άλλων χωρών, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές 
επίπεδο. Έτσι, μετά τη δομημένη τριμερή συνεργασία των κοινοβουλίων Κύπρου-
Ελλάδας-Ισραήλ, οι επαφές και συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής 
οδήγησαν σε συμφωνία για την καθιέρωση τριμερούς συνεργασίας των 
κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου με πρωτοβουλία του Προέδρου της 
Βουλής. Ως εκ τούτου, η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής θα 
πραγματοποιηθεί σύντομα στην Κύπρο, σε επίπεδο Προέδρων κοινοβουλίων.  
 
Ανάλογο παράδειγμα πιο στοχευμένης συνεργασίας απετέλεσε και η κατάληξη σε 
κείμενο Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του 
Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας, που δρομολογήθηκε με πρωτοβουλία του 
Προέδρου της Βουλής. Το μνημόνιο αναφέρεται στη δέσμευση των δύο κοινοβουλίων 
για προώθηση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, κυρίως στα πλαίσια της κινεζικής 
πρωτοβουλίας “Μια Ζώνη-Ένας Δρόμος”, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες και 
περιλαμβάνονται μεγάλες επενδύσεις.  
 
Συνεπάγεται ότι, παρά τις συχνές επαφές με κοινοβούλια άλλων χωρών μελών της ΕΕ, 
οι διεθνείς σχέσεις του κυπριακού κοινοβουλίου συνέχισαν να αναπτύσσονται και με 
άλλα κοινοβούλια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτέλεσαν η εντατικοποίηση των 
επαφών με αραβικά κοινοβούλια, η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τη 
Σερβία, όπως και η διοργάνωση στην Κύπρο του συνεδρίου της Μόνιμης Επιτροπής 
Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΑΚΣ, στην αντιπροεδρία της οποίας έχει 
εκλεγεί Κύπριος βουλευτής. 
 
Πέρα από την εκλογή Αντιπροέδρου στην ΑΚΣ, Κύπριοι βουλευτές κατέλαβαν 
σημαντικά αξιώματα σε άλλους διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, όπως στην 
ΚΣΣΕ, όπου για πρώτη φορά Κύπρια βουλευτής εξελέγη Πρόεδρος της Συνέλευσης, 
ενώ μέλη της αντιπροσωπίας της Βουλής στη Συνέλευση είχαν αναλάβει άλλες 
σημαντικές θέσεις. Η ανάληψη των αξιωμάτων αυτών είναι ενδεικτική της εκτίμησης που 
απολαύουν Κύπριοι βουλευτές λόγω της δραστηριότητάς τους.  
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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συστηματική προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της 
σύνδεσης της Βουλής με την κυπριακή διασπορά, η οποία διαδραματίζει πολύτιμο ρόλο 
στο έργο της διαφώτισης. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει και συμμετοχή του 
Προέδρου και μελών του σώματος σε κατά καιρούς συνέδρια, αλλά και την ένταξη της 
διάστασης της διασποράς στις σχέσεις της Βουλής με ξένα κοινοβούλια και διεθνείς 
οργανισμούς, ιδιαίτερα στις τριμερείς κοινοβουλευτικές συναντήσεις των τελευταίων 
ετών με χώρες της ευρύτερης περιοχής. 
 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων διατηρεί ομάδες 
φιλίας με σαράντα πέντε (45) κοινοβούλια ξένων χωρών, οι οποίες διαδραματίζουν 
ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Ο αριθμός αυτός για τα διεθνή 
κοινοβουλευτικά δεδομένα είναι αρκετά υψηλός, στόχος όμως της Βουλής είναι να 
προωθήσει τον ενεργότερο ρόλο των ομάδων φιλίας.    
 
Στον τομέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή συνέχισε 
να εξετάζει θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των χωρών μελών 
της ΕΕ. Τέτοια θέματα ήταν για παράδειγμα το Πρόγραμμα Εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2018 και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της 
Ένωσης. Άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, 
εξέτασαν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Διπλωματιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καθώς και την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Επισημαίνεται επίσης ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε όπως η Λευκή 
Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης συζητηθεί σε επίπεδο ολομέλειας και το θέμα 
έχει εγγραφεί στο Κεφάλαιο Τέταρτο.  
 
Μέλη της Βουλής συμμετείχαν επίσης σε πολλές συναντήσεις που οργάνωσε το 
κοινοβούλιο της εκάστοτε Προεδρίας του Συμβουλίου, αλλά και σε ειδικές συναντήσεις 
που συγκάλεσε το ΕΚ για συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων που απασχολούν την ΕΕ. 
Εξάλλου, για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών της η Βουλή ενεθάρρυνε τις 
επισκέψεις στην Κύπρο επιτρόπων, οι οποίοι προέβησαν σε εκτενή πληροφόρηση για 
τις εξελίξεις στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.   
 
Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής για τα δρώμενα στην ΕΕ και τις 
κυβερνητικές τοποθετήσεις τόσο ο Πρόεδρος του σώματος όσο και η αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή απευθύνθηκαν στην εκτελεστική εξουσία με την προτροπή 
της έγκαιρης ενημέρωσης των μελών της Βουλής, με πλήρη σεβασμό προς το 
πολίτευμα της ΚΔ και τη σαφέστατη διάκριση εξουσιών που προβλέπει το Σύνταγμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
Ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Προέδρου της Βουλής για έγκαιρη ενημέρωση του 
σώματος, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Ιούνιο του 2018 τον Υπουργό 
Εξωτερικών να υποβάλει σχετική πρόταση. Η πρόταση θα περιλαμβάνει τρόπους με 
τους οποίους μπορεί να γίνεται ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 
πορεία της συζήτησης νομοθετικών προτάσεων σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και 
Ομάδων Εργασίας της ΕΕ και ιδιαίτερα πριν από την υιοθέτηση των τελικών 
προτάσεων από τα Συμβούλια Υπουργών. Η πρόταση θα υποβληθεί φυσικά εντός του 
πλαισίου που τίθεται από το πολιτειακό σύστημα της ΚΔ.   
 
Στην ενημέρωση της Βουλής για τα τεκταινόμενα στο χώρο του ΕΚ σημαντική είναι η 
συμβολή των δύο μόνιμων αντιπροσώπων της Βουλής στο Ευρωκοινοβούλιο.  
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Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο αναπτύχθηκε και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
στον τομέα των ερευνών, των εκδόσεων και των εκδηλώσεων. 
 
Εξέχουσα θέση στις δραστηριότητες αυτές κατέχει η διοργάνωση του συνεδρίου με 
θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Επιβαλλόμενες Δράσεις”, που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018 ως συνέχεια του άκρως επιτυχημένου 
συνεδρίου που διοργάνωσε η Βουλή το 2017 με θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική 
Επανάσταση: Προοπτικές και Κίνδυνοι”. Αναμφίβολα, με την πρωτοβουλία της αυτή, 
που έγινε δεκτή με ευμενέστατα σχόλια από τον επιστημονικό και ακαδημαϊκό κόσμο, 
αλλά και τους απλούς πολίτες, η Βουλή των Αντιπροσώπων έθεσε στόχο να 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου και πολιτικής στον τομέα της 
έξυπνης εποχής. Η Βουλή, που επιθυμεί να καταστεί η Κύπρος συμμέτοχη των 
εξελίξεων που αναφύονται με την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, θα δώσει 
συνέχεια στις δραστηριότητες σε αυτό το πλαίσιο όχι μόνο με την έκδοση των 
πρακτικών του πρόσφατου συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν βουλευτές και 
προσωπικότητες από ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας, αλλά και με τη στόχευση σε ένα 
πιο συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.   
 
Δραστηριοποιήθηκε επίσης ο Τομέας Ερευνών και Μελετών της Βουλής, αφού 
φέτος εκπονήθηκαν, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου και μελών του σώματος, 
καθώς και ερευνητών από το εξωτερικό, αναλύσεις, ενημερωτικά σημειώματα ή 
εκτενείς έρευνες για μια σειρά από θέματα, όπως η ισχύουσα περί Σκύλων 
νομοθεσία άλλων κρατών και οι συστάσεις διεθνών οργανισμών για ζητήματα 
προστασίας των πολιτών και υποχρεώσεων των ιδιοκτητών των ζώων, η οριζόντια 
ψηφοφορία, ο θεσμός των βουλευτών επικρατείας και ο περιορισμός θητειών για 
δημόσια αξιώματα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ο θεσμός των αυτεπάγγελτων θεμάτων 
σε άλλα κοινοβούλια κ.ά. 
 
Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης όσον αφορά  τη σύνταξη ευρετηρίου των 
πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής και έκδοσής του με 
την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε συνόδου. Συνεπώς, έχουν ήδη ετοιμαστεί τα 
ευρετήρια των δύο τελευταίων συνόδων, καθώς και το ευρετήριο της Έκτακτης Συνόδου 
της Δέκατης Κοινοβουλευτικής Περιόδου. Τα ευρετήρια έχουν συνταχθεί κατά θέμα, 
αλλά και κατά βουλευτή (σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην Ενότητα Γ της 
έκθεσης πεπραγμένων). 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκαν οι επισκέψεις μαθητών και φοιτητών 
στο κοινοβούλιο για ενημέρωση περί του έργου του σώματος, στα πλαίσια της 
συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Βουλή με τα εκπαιδευτήρια. Σημειώνεται ότι κατά την 
παρελθούσα σύνοδο οι επισκέψεις αυτές πύκνωσαν και ότι τη Βουλή επισκέφθηκαν και 
άλλες ομάδες, ορισμένες από αυτές από το εξωτερικό. Σημειώνεται επίσης ότι έχει 
αποφασιστεί η καθιέρωση του προγράμματος “Εβδομάδα Ενημέρωσης Σχολείων 
Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών”, στα πλαίσια του οποίου λειτουργοί της 
Βουλής θα μεταβαίνουν σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια ακριτικών ή 
απομακρυσμένων περιοχών, που αδυνατούν, λόγω μεγάλης απόστασης, να 
επισκέπτονται τη Βουλή, και θα παρουσιάζουν στους μαθητές τον πολιτικό ρόλο 
και τις αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου. 
 
Στον τομέα της επικοινωνίας η Βουλή έγινε πιο ανοικτή στην κοινωνία και, όπως 
αναφέρθηκε, σχεδιάζεται η λειτουργία της “Παράλληλης Βουλής”. Στο πλαίσιο αυτό, 
υιοθετήθηκαν μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση 
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της επαφής με τους πολίτες και την πιο αποδοτική λειτουργία της Βουλής, κάνοντας 
χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων. 
 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας της 
Βουλής, σε συνεργασία με το ΚΥΠΕ. Για να καταστεί εφικτή η μετάδοση, εγκαταστάθηκε 
εξοπλισμός υψηλής ποιότητας και χωριστή διαδικτυακή σύνδεση, μέσω της οποίας 
πραγματοποιείται η ζωντανή μετάδοση μέσω του καναλιού της Βουλής στο YouTube 
όσο και η παροχή σήματος στο ΡΙΚ που μεταδίδει τις συνεδρίες σε τακτική βάση και στα 
ιδιωτικά κανάλια.  
 
Εξίσου σημαντικό μέτρο είναι η εισαγωγή της νέας έκδοσης του Συστήματος 
Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOASIS), που μεταξύ άλλων στοχεύει σε πρώτο στάδιο 
στην ουσιαστική μείωση του χαρτιού, με απώτερο στόχο την πλήρη κατάργηση της 
διανομής έντυπου υλικού. Για την εκπαίδευση των βουλευτών, του προσωπικού και 
των κοινοβουλευτικών συνεργατών πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της Βουλής σχετικά 
σεμινάρια. Το σύστημα χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες της Βουλής, για να 
εφαρμόζεται όμως με απόλυτη επιτυχία, είναι απαραίτητη η χρήση του και από τους 
βουλευτές και τους συνεργάτες τους. Για τη μείωση του χαρτιού η Βουλή έχει επίσης 
ζητήσει από τα υπουργεία να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των νομοσχεδίων που 
αποστέλλονται στο νομοθετικό σώμα σε έντυπη μορφή. 
 
Εντάθηκε επίσης η χρήση του συστήματος “η-Συνεργασία”, η πρόσβαση στο οποίο 
μπορεί να γίνεται και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής, απαιτείται όμως πιο 
τακτική ενημέρωση του συστήματος από το αρμόδιο προσωπικό της Βουλής, του 
οποίου οι πεπαλαιωμένοι προσωπικοί υπολογιστές αντικαταστάθηκαν πρόσφατα.   
 
Εξάλλου, εγκαταστάθηκε σε ορισμένα σημεία σύστημα τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα 
διευκολύνει την επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής με τους αρχηγούς ή/και 
εκπροσώπους των κομμάτων, καθώς και την επικοινωνία της Βουλής με άλλα 
κοινοβούλια.   
 
Για την περαιτέρω αναβάθμιση της επικοινωνίας και της χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων θα αρχίσει σύντομα η αποστολή ηλεκτρονικών ειδήσεων (newsletter), ενώ 
μελετάται και η δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα έδρανα της 
ολομέλειας. 
 
Η ενίσχυση της Υπηρεσίας Επικοινωνίας για πρόσληψη προσοντούχου προσωπικού, 
που αναμένεται να γίνει σύντομα, θα συμβάλει σημαντικά στη διεκπεραίωση των 
απαραίτητων εργασιών, αλλά και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.  
 
Εξάλλου, η πρόσληψη Εκπροσώπου Τύπου της Βουλής συμβάλλει στην πληρέστερη 
ενημέρωση των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων για τις δραστηριότητες της Βουλής 
και παράλληλα διευκολύνει το έργο της δημοσιογραφικής κοινότητας. 
 
Σημαντικό αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί και σε έναν άλλο τομέα δραστηριότητας της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. Ύστερα από συνεχείς επαφές του Προέδρου της Βουλής 
με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τέθηκαν τον Φεβρουάριο του 2018 οι στόχοι 
για την από κοινού έκδοση των πρώτων τόμων του υλικού του Φακέλου της 
Κύπρου. Οι τόμοι, που θα περιλαμβάνουν τα δύο πορίσματα, τα διαδικαστικά θέματα 
και τις μαρτυρίες, αναμένεται να εκδοθούν το φθινόπωρο του 2018. 
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Η εν λόγω έκδοση, στην προώθηση της οποίας συνέβαλαν ουσιαστικά οι Διευρυμένες 
Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της κυπριακής και της 
ελληνικής Βουλής, αποτελεί υλοποίηση της εξαγγελθείσας δέσμευσης των Προέδρων 
των δύο κοινοβουλίων όπως παραδοθεί στην κοινωνία των πολιτών η ιστορική αλήθεια 
γύρω από την τραγωδία του 1974. Το υλικό του Φακέλου θα αποτελέσει εξάλλου 
πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για επιστημονική μελέτη.   
 
Όσον αφορά το θέμα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Βουλής, μετά από ένα ιστορικό 
που χρονολογείται από το 1994, έχει εισέλθει στην τελική ευθεία η προσπάθεια 
ανέγερσης του νέου κτιρίου της Βουλής. Ο προϋπολογισμός για το έργο έχει εγκριθεί, 
ενώ ετοιμάστηκε και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Έχει γίνει επίσης 
επικαιροποίηση του κτιριολογικού προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
αλλαγές που επήλθαν στις λειτουργικές ανάγκες του κοινοβουλίου, στην τεχνολογία, 
στην ασφάλεια και στην ενεργειακή απόδοση. 
 
Η σημαντική αυτή εξέλιξη κατέστη δυνατή ύστερα από συστηματικές επαφές του 
Προέδρου της Βουλής με τους αρμόδιους υπουργούς και αλλεπάλληλες συσκέψεις 
υπηρεσιακών παραγόντων, που κρίθηκαν αναγκαίες λόγω των διάφορων 
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην πορεία.   
 
Παράλληλα, έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα μερικής επέκτασης 
του υφιστάμενου κτιρίου της Βουλής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη 
του 2019. Επίσης, έχουν αρχίσει οι εργασίες αποκατάστασης παλιάς διατηρητέας 
οικίας κοντά στο κτίριο της Βουλής, που θα χρησιμοποιηθεί ως “Σπίτι του 
Πολίτη”. 
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Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδος 

Δεύτερη Σύνοδος 
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Α. Νομοθετικό έργο 
 
Κατά την υπό επισκόπηση Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου η 
Βουλή των Αντιπροσώπων, ασκώντας τον εκ του συντάγματος θεσμικό της ρόλο, 
ανέπτυξε πλούσιο έργο σε ό,τι αφορά τη νομοθετική εργασία. 

 
1. Εθνική νομοθεσία 

Κατά την υπό επισκόπηση Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου οι 
κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι υποεπιτροπές τους πραγματοποίησαν ένα σημαντικά 
μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων, που ανήλθε συνολικά στις πεντακόσιες εβδομήντα (570). 
Σημειώνεται ότι κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου ο 
αριθμός αυτός ανήλθε στις εξακόσιες ογδόντα τέσσερις (684). Σημειώνεται περαιτέρω 
για σκοπούς συγκριτικής αναφοράς ότι κατά τις αμέσως προηγούμενες συνόδους της 
Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου ο αντίστοιχος αριθμός συνεδριάσεων των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών ήταν εξακόσιες πενήντα (650) κατά την Πέμπτη και 
Έκτακτη Σύνοδο, επτακόσιες σαράντα έξι (746) κατά την Τέταρτη Σύνοδο, εξακόσιες 
δεκατρείς (613) κατά την Τρίτη Σύνοδο, πεντακόσιες σαράντα πέντε (545) κατά τη 
Δεύτερη Σύνοδο και επτακόσιες έντεκα (711) κατά την Πρώτη Σύνοδο. Ο συνολικός 
αριθμός των συνεδριάσεων της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλή ανέστειλε 
προσωρινά τις εργασίες της για κάποιο χρονικό διάστημα αμέσως πριν από τις 
προεδρικές εκλογές. Ο αριθμός των συνεδριάσεων που πραγματοποίησε κάθε 
κοινοβουλευτική επιτροπή κατά την υπό αναφορά περίοδο εμφαίνεται στο Παράρτημα 
Ι, Δεύτερο Μέρος, που επισυνάπτεται. Ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα αυξημένος, 
όπως φαίνεται από τα συγκριτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - 
Γραφικές Παραστάσεις, που αφορά την Πρώτη και Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου και την Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη και Έκτακτη Σύνοδο της 
προηγούμενης Βουλευτικής Περιόδου. 
 
Κατάθεση σχεδίων νόμου 

Κατά τη Δεύτερη Τακτική Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου κατατέθηκαν 
στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία διακόσια τριάντα ένα (231) νομοσχέδια, εκατό 
δεκαοκτώ (118) προτάσεις νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές ομάδες και 
ενενήντα οκτώ (98) κανονισμοί, από τους οποίους τριάντα οκτώ (38) αφορούσαν σχέδια 
υπηρεσίας. Κατά την Πρώτη Σύνοδο της ίδιας περιόδου κατατέθηκαν στη Βουλή από 
την εκτελεστική εξουσία διακόσια δεκαέξι (216) νομοσχέδια, εκατόν είκοσι (120) 
προτάσεις νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές ομάδες και εκατό τέσσερις (104) 
κανονισμοί, από τους οποίους δέκα (10) αφορούσαν σχέδια υπηρεσίας. 
 
Ψήφιση/έγκριση σχεδίων νόμου 

Η ολομέλεια του σώματος κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ψήφισε σε νόμους εκατόν 
ογδόντα τρία (183) νομοσχέδια και εξήντα τέσσερις (64) προτάσεις νόμου και ενέκρινε 
ογδόντα οκτώ (88) κανονισμούς, από τους οποίους τριάντα δύο (32) αφορούσαν σχέδια 
υπηρεσίας (βλ. Τόμος Β΄). Κατά την Πρώτη Τακτική Σύνοδο της ίδιας περιόδου η 
Βουλή ψήφισε διακόσια δέκα (210) νομοσχέδια και σαράντα (40) προτάσεις νόμου και 
ενέκρινε εκατό δεκαοκτώ (118) κανονισμούς, από τους οποίους έξι (6) αφορούσαν 
σχέδια υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, καταψηφίστηκε ένα (1) νομοσχέδιο, τέσσερις (4) 
προτάσεις νόμου και απορρίφθηκε ένας (1) κανονισμός. Επίσης, η εκτελεστική εξουσία 
απέσυρε δεκαεπτά (17) νομοσχέδια και τρεις (3) κανονισμούς και, με τη σύμφωνη 
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γνώμη των εισηγητών τους, αποσύρθηκαν τριάντα τρεις (33) προτάσεις νόμου, όπως 
αναφέρεται αναλυτικά στον Τόμο Β΄. Σε οκτώ (8) συνεδριάσεις της ολομέλειας του 
σώματος κατατέθηκαν στη Βουλή και ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν αυθημερόν με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος επτά (7) νομοσχέδια και επτά (7) προτάσεις νόμου (βλ. 
Τόμος Β΄). 
 
Σημειώνεται για σκοπούς συγκριτικής αναφοράς ότι κατά τις αμέσως προηγούμενες 
συνόδους, δηλαδή κατά την Πέμπτη Σύνοδο και την Έκτακτη Σύνοδο της Δέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου, ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής εκατόν εβδομήντα 
ένα (171) και δεκατρία (13) νομοσχέδια, αντίστοιχα, [δηλαδή συνολικά εκατόν ογδόντα 
τέσσερα (184)], εβδομήντα μία (71) προτάσεις νόμου και τέσσερις (4), αντίστοιχα, 
[δηλαδή συνολικά εβδομήντα πέντε (75)] και εγκρίθηκαν εξήντα εννέα (69) και τέσσερις 
(4) κανονισμοί, αντίστοιχα, [δηλαδή συνολικά εβδομήντα τρεις (73)] (βλ. Τόμος Β΄). Ο 
αριθμός τόσο των κανονισμών που κατατέθηκαν όσο και των κανονισμών που 
εγκρίθηκαν κατά την Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδο είναι αρκετά αυξημένος σε σύγκριση 
με αυτόν των συνόδων της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Συγκριτικά στοιχεία για τις 
πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές 
Παραστάσεις, που αφορά την Πρώτη και Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου και την Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη και Έκτακτη Σύνοδο της προηγούμενης 
Βουλευτικής Περιόδου. 
 
Αναπομπή νόμων 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή για επανεξέταση, με βάση τη 
σχετική συνταγματική πρόνοια, δεκατρείς (13) ψηφισθέντες νόμους, σε σύγκριση με 
οκτώ (8) κατά την Πρώτη Σύνοδο. Σε επτά (7) περιπτώσεις οι αναπομπές έγιναν 
αποδεκτές από τη Βουλή, ενώ σε έξι (6) απορρίφθηκαν (βλ. Τόμος Β΄). 
 
Αναφορά νόμων 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
με βάση τα άρθρα 140 και 141 του συντάγματος, σε έξι (6) περιπτώσεις και σε πέντε (5) 
περιπτώσεις οι σχετικές αποφάσεις εκκρεμούν (βλ. Τόμος Β΄). 
 
Προϋπολογισμοί 

Η συζήτηση και η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018 
ολοκληρώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2017 και ο νέος κρατικός προϋπολογισμός τέθηκε 
σε ισχύ με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, τηρώντας έτσι το γράμμα και το 
πνεύμα του συντάγματος, αφού προηγήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2017 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 2018, που ανέρχονται συνολικά στους 
σαράντα τρεις (43) και εμφαίνονται στον Τόμο Β΄. 
 
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 2018, που εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2018, ενώ 
εγκρίθηκαν και συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί τόσο για τον κρατικό 
προϋπολογισμό όσο και για τους προϋπολογισμούς ημικρατικών οργανισμών, καθώς 
και δύο δωδεκατημόρια για νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όπως εμφαίνεται στον Τόμο Β΄.  
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Σημειώνεται ότι η Βουλή ενέκρινε για πρώτη φορά τους ακόλουθους προϋπολογισμούς, 
οι οποίοι αφορούν νέα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου: 

1. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Εθνικού CSIRT 
του 2018 Νόμος του 2018. 

2. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2018 
Νόμος του 2018. 

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 2018 
Νόμος του 2018. 

4. Ο περί Προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης του 2018 
Νόμος του 2017. 

5. Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου του 
2018 Νόμος του 2018. 

6. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος του 2018 Νόμος του 2018. 

7. Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2017 Νόμος του 2018. 

8. Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2018 Νόμος του 2018. 

Με νόμο που ψήφισε η Βουλή το 2017 καταργήθηκε ο περί Προϋπολογισμού του 
Ταμείου διά την Ανέγερσιν Κυπριακού Μουσείου, ενώ κατατέθηκε ο προϋπολογισμός 
της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μετά την τροποποίηση του σχετικού 
νόμου και τη μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. 
 
Αποδέσμευση κονδυλίων 

Κατά την ίδια περίοδο αποδεσμεύτηκε 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 δεσμευτεί από την επιτροπή στο 
στάδιο της συζήτησης και έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού ή των ετήσιων 
προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών. Ειδικότερα, η επιτροπή ενέκρινε εξήντα 
πέντε (65) αποδεσμεύσεις κονδυλίων, εκ των οποίων οι εξήντα δύο (62) αφορούσαν 
τον κρατικό προϋπολογισμό και οι τρεις (3) προϋπολογισμούς ημικρατικών 
οργανισμών, οι οποίες ζητήθηκαν με σχετικές επιστολές από τα αρμόδια υπουργεία για 
τη διενέργεια δαπανών για διάφορους σκοπούς ή προγράμματα. 
Αναφορικά με την αποδέσμευση κονδυλίων, διαπιστώνεται ότι η πρακτική και ο τρόπος 
αποδέσμευσής τους δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία της Βουλής. 
 
Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων   

Η καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή εξέτασε εκατό σαράντα επτά (147) αιτήματα, σε 
σύγκριση με τριάντα δύο (32) αιτήματα κατά την Πρώτη Σύνοδο, που αφορούν την 
εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, σύμφωνα με τον περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο 
και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο όπως αυτός τελευταίως 
τροποποιήθηκε, και αποπαγοποίησε συναφώς αριθμό θέσεων 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. 
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Οι εγκρίσεις της επιτροπής για τα πιο πάνω δόθηκαν με την αποστολή σχετικών 
απαντητικών επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία και άλλους οργανισμούς.  
 
Έγκριση αποφάσεων      

Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 
έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2016 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Επίσης, στις 26 Ιουνίου 2018 η Βουλή με απόφασή της ενέκρινε: 
 
1.   τους καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική 

κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις 
οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή 
δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των 
οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση είτε από Ειδική Επιτροπή είτε από τις οικείες 
συμβουλευτικές επιτροπές, και 

2. τους καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8  του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις 
οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν 
και για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται γραπτή εξέταση είτε από Ειδική 
Επιτροπή ή από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές.  

Σημειώνεται ότι οι τελευταίες εξετάσεις έγιναν το 2010 και έκτοτε αναστάλθηκε η 
διαδικασία πλήρωσης των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία λόγω της οικονομικής κρίσης. 
 
Στις 8 Ιουλίου 2018 εγκρίθηκε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 
έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 22 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου [Νόμος αρ. 38(Ι) του 2014].  
Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση για ένα θέμα που απασχόλησε έντονα την 
κυπριακή κοινωνία, το οποίο η Βουλή χειρίστηκε σε στενά χρονικά πλαίσια. 
 
Κύρωση διεθνών και άλλων συμφωνιών και πρωτοκόλλων 

Η καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή προώθησε στην ολομέλεια της Βουλής για κύρωση έναν 
μεγάλο αριθμό συμβάσεων και πρωτοκόλλων, που ανήλθε στα είκοσι πέντε (25), όπως 
εμφαίνεται στον Τόμο Β΄. 
 

2. Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή άσκησε ικανοποιητικά το ρόλο της που 
απορρέει από την ιδιότητά της ως εθνικού κοινοβουλίου κράτους μέλους της ΕΕ. 
 
Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

Στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, 
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων συνολικά εβδομήντα πέντε (75) 
νομοσχέδια και κανονισμοί. Από τα πιο πάνω ψηφίστηκαν σε νόμους σαράντα τρία (43) 
νομοσχέδια και εγκρίθηκαν δεκαεπτά (17) κανονισμοί, τα οποία περιλαμβάνονται στον 
Τόμο Β΄. Τα εναπομείναντα εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, καθώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μελέτη τους. Συνεχίστηκε επίσης ο 
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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.  
 

3. Άλλα θέματα 
 
Σύσταση/λειτουργία υποεπιτροπών 

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 των τρόπων αντιμετώπισής του. Την 
υποεπιτροπή απασχόλησε ο τρόπος αξιοποίησης της έκθεσης που συνέταξε η αμέσως 
προηγούμενη υποεπιτροπή για το θέμα αυτό, που εγκρίθηκε από την αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή και παραπέμφθηκε για εξέταση από την ολομέλεια του 
σώματος. Σημειώνεται ότι η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό δεν κατέστη εφικτή στο 
χρόνο εκείνο λόγω της διάλυσης της Βουλής για σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών 
εκλογών. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, υπό τη νέα της σύνθεση, εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει την 
εξέταση του θέματος, γι’ αυτό και συνέστησε εκ νέου υποεπιτροπή για το θέμα αυτό, με 
σκοπό τη συνέχιση των εν λόγω εργασιών, η οποία συνήλθε σε συνεδρία την 21η 

Νοεμβρίου 2017. 
 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών σε συνεδρία της, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 
2018, αποφάσισε τη σύσταση υποεπιτροπής για την εξέταση των κανονισμών που 
αφορούν σχέδια υπηρεσίας, με τίτλο “Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας”, που 
επικυρώθηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 23 Μαρτίου 2018.   
 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση της επιτροπής προέκυψε έπειτα από εισήγηση 
τόσο της ολομέλειας της Βουλής, ύστερα από προβληματισμό αναφορικά με το ποιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι οι πλέον αρμόδιες να εξετάζουν τα σχέδια υπηρεσίας, 
όσο και της Σύσκεψης του Προέδρου και των Αρχηγών ή Εκπροσώπων των Κομμάτων, 
η οποία έκρινε σκόπιμη την εξέταση από τούδε και εις το εξής όλων των σχεδίων 
υπηρεσίας που κατατίθενται στη Βουλή υπό τη μορφή κανονισμών από μια επιτροπή 
και συγκεκριμένα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Ως εκ τούτου, προς τον 
σκοπό αυτό έγινε εισήγηση για τη σύσταση της σχετικής τετραμελούς υποεπιτροπής. 
 
Περαιτέρω, αποφασίστηκε η εξέταση των κανονισμών αυτών να πραγματοποιείται 
εντός χρονοδιαγράμματος τριάντα (30) ημερών και ακολούθως να προωθούνται στην 
ολομέλεια για έγκριση. 
 
Η υποεπιτροπή αυτή συνήλθε σε τέσσερις (4) συνεδρίες και εξέτασε σχέδια υπηρεσίας 
τα οποία ακολούθως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών απέστειλε στην ολομέλεια 
της Βουλής για έγκριση. 
 
Αλλαγές στη σύνθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών 

Κατά την επισκόπηση σύνοδο η Επιτροπή Επιλογής προέβη σε αλλαγές στη σύνθεση 
κοινοβουλευτικών επιτροπών ως αποτέλεσμα της απόφασης βουλευτών να 
ανεξαρτητοποιηθούν ή να προσχωρήσουν σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. 
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Νομοπαρασκευαστικό έργο 

Το έργο που αναπτύχθηκε κατά την υπό αναφορά σύνοδο 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. Ειδικότερα, ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή κατά την απελθούσα 
σύνοδο εκατό δεκαοκτώ (118) προτάσεις νόμου και κατά την αμέσως προηγούμενη 
σύνοδο εκατόν είκοσι (120) προτάσεις νόμου. Συγκριτικά αξίζει αναφοράς το ότι 
κατατέθηκαν εκατόν είκοσι δύο (122) προτάσεις νόμου κατά την Πέμπτη Σύνοδο και 
δεκαπέντε (15) κατά την Έκτακτη, εκατό τριάντα έξι (136) προτάσεις νόμου κατά την 
Τέταρτη Σύνοδο, εκατό δεκαέξι (116) προτάσεις νόμου, εκατό δεκαοκτώ (118) 
προτάσεις νόμου και εκατόν είκοσι πέντε (125) προτάσεις νόμου κατά την Πρώτη, 
Δεύτερη και Τρίτη Σύνοδο, αντίστοιχα, της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Κατά την 
Πρώτη Σύνοδο ψηφίστηκαν σαράντα (40) προτάσεις νόμου, από αυτές αποσύρθηκαν 
τριάντα έξι (36) από τους εισηγητές τους και τέσσερις (4) απορρίφθηκαν από την 
ολομέλεια της Βουλής, και κατά τη Δεύτερη Σύνοδο ψηφίστηκαν εξήντα τέσσερις (64) 
προτάσεις νόμου, αποσύρθηκαν τριάντα τρεις (33) από τους εισηγητές τους και 
απορρίφθηκαν τέσσερις (4) από την ολομέλεια της Βουλής.  
 
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 δυνατόν 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 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 την επίτευξη του οποίου η Βουλή είναι 
διατεθειμένη να συμβάλει με τη δική της συμμετοχή. 
 
Η καθιέρωση πλέον της κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων ερωτηματολογίου 
ανάλυσης αντικτύπου, 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. 
Το ερωτηματολόγιο αυτό αναθεωρήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017, ώστε να γίνει πιο 
λειτουργικό και χρήσιμο, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της Βουλής. Οι 
μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες η κατάθεση του ερωτηματολογίου αυτού δεν 
εφαρμόζεται με συνέπεια αντιμετωπίζονται σε συνεννόηση με την εκτελεστική εξουσία. 
 
Ορισμένες από τις κύριες βελτιώσεις του νέου πλαισίου ανάλυσης αντικτύπου, το οποίο 
έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα υπουργεία, τη Νομική Υπηρεσία και 
τη γενική διεύθυνση της Βουλής των Αντιπροσώπων και στη βάση μελέτης καλών 
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πρακτικών άλλων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορούν τα 
ακόλουθα: 

1. Επικέντρωση στην ανάλυση ουσιαστικών επιπτώσεων της νομοθεσίας. 

2. Εισαγωγή και εφαρμογή μηχανισμού εκτίμησης, ανάλυσης και μετριασμού των 
επιπτώσεων νέων νομοθετικών προτάσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME 
Test) μέσω της εμπλοκής επηρεαζόμενων επιχειρήσεων στη διαβούλευση. 

3. Αναθεώρηση του μηχανισμού καταγραφής των αποτελεσμάτων ανάλυσης 
αντικτύπου με την εισαγωγή τριών διαφορετικών ερωτηματολογίων ανάλυσης 
αντικτύπου αναλόγως αντικειμένου ως εξής: 

α. Νομοθετική ρύθμιση εθνικής πρωτοβουλίας (πλήρης ανάλυση). 

β. Μεταφορά νομοθεσίας ΕΕ στο εθνικό δίκαιο (περιληπτική ανάλυση). 

γ. Κύρωση διεθνούς σύμβασης (περιληπτική ανάλυση). 

4. Ενίσχυση της ποιοτικής ανάλυσης και, όπου είναι εφικτό, της χρήσης στατιστικών. 

5. Ετοιμασία οδηγού ανάλυσης αντικτύπου και δημιουργία μηχανισμού καθοδήγησης 
και στήριξης της εφαρμογής της ανάλυσης αντικτύπου σε πρώτο επίπεδο από 
τους καθορισμένους λειτουργούς-συνδέσμους των υπουργείων σε θέματα 
βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου. 

6. Ενίσχυση πλαισίου παρακολούθησης της ανάλυσης αντικτύπου και αξιολόγηση 
της ποιότητας του SME Test. 

Όσον αφορά το φαινόμενο της μη έγκαιρης κατάθεσης νομοσχεδίων, ιδιαίτερα 
εναρμονιστικών, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, αλλά και των μελών του σώματος, επαναλήφθηκε και φέτος, 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 και το στάδιο της διαδικασίας 
παράβασης σε κάθε περίπτωση, καθώς και τις συνέπειες σε περίπτωση μη έγκαιρης 
έγκρισης των σχετικών σχεδίων νόμου και κανονισμών. Το ίδιο φαινόμενο 
επαναλήφθηκε και στην περίπτωση της κατάθεσης των νομοσχεδίων των 
προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, με αποτέλεσμα κάποιοι 
απ’ αυτούς να εγκριθούν ακόμα και τον Μάιο, παρά τις σχετικές συνταγματικές 
πρόνοιες.  
 
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 
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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 τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
την εκτελεστική εξουσία και το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε με επιστολές είτε 
και με άλλα προφορικά διαβήματα. 
 
Στον τομέα αυτό υπήρξε πρόσφατα μια θετική εξέλιξη στο θέμα της έγκαιρης κατάθεσης 
στη Βουλή εναρμονιστικών νομοσχεδίων. Ύστερα από επανειλημμένα διαβήματα του 
Προέδρου της Βουλής προς την εκτελεστική εξουσία για την καθυστέρηση που 
παρατηρείται στην κατάθεση αυτών των νομοσχεδίων, το Υπουργικό Συμβούλιο 
αποφάσισε πρόσφατα (21η Μαΐου 2018) όπως τα εναρμονιστικά νομοσχέδια 
κατατίθενται στη Βουλή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που 
προβλέπεται στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μεταφορά της στην εσωτερική 
έννομη τάξη. Στην ίδια απόφαση προνοείται επίσης ότι, σε περίπτωση μη τήρησης των 
πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων, ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός/υφυπουργός θα 
ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης θα υποβάλλει κάθε μήνα στον Γραμματέα 
του Υπουργικού Συμβουλίου σημείωμα για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην 
υιοθέτηση κοινοτικών Οδηγιών.  Η συμμόρφωση με την απόφαση αυτή θα διευκολύνει 
τα μέγιστα το έργο του νομοθετικού σώματος, ενώ ταυτόχρονα θα καταστήσει δυνατή 
την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η ΚΔ έναντι της ΕΕ. 
 
Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων ο Πρόεδρος της Βουλής 
είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν οι 
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 27 Μαρτίου και 2 Απριλίου 2018, να 
ζητηθεί από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς να προβούν σε ιεράρχηση των 
νομοσχεδίων που εκκρεμούν ενώπιόν τους σε: 

1. Κατηγορία 1 - Πάρα πολύ σημαντικό. 

2. Κατηγορία 2 - Πολύ σημαντικό. 

3. Κατηγορία 3 - Σημαντικό. 
 
Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή, με σχετικές επιστολές της προς τους αρμόδιους υπουργούς 
τον Μάρτιο του 2018, με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, 
ζήτησε να πληροφορήσουν τη Βουλή αν επιθυμούν να αποσύρουν ή να συνεχιστεί η 
συζήτηση σχεδίων νόμου που εκκρεμούν στη Βουλή. 
 
Παράλληλα, ειδικά όσον αφορά τα εναρμονιστικά νομοσχέδια, ο Πρόεδρος της Βουλής 
απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιστολή, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, με 
την οποία ζήτησε την έγκαιρη και τακτική ενημέρωση της Βουλής σε σχέση με την 
πορεία των νομοθετικών προτάσεων σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και ομάδων 
εργασίας, ώστε η Βουλή να μπορεί να τα εξετάζει έγκαιρα και να διαβιβάζει τις θέσεις 
της προς τους αρμόδιους υπουργούς έγκαιρα και ιδιαίτερα για θέματα με ειδικό 
κυπριακό ενδιαφέρον, ώστε να θωρακίζει τους αρμόδιους υπουργούς και με τις θέσεις 
της Βουλής επί των συζητούμενων θεμάτων. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, στις 
13 Ιουνίου 2018, να αναθέσει στον Υπουργό Εξωτερικών να μελετήσει το θέμα και να 
υποβάλει εισηγήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018 
για έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής για τα θέματα αυτά. 
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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.  
 
Ειδικότερα, όσον αφορά την έγκαιρη κατάθεση και ψήφιση των προϋπολογισμών των 
ημικρατικών οργανισμών, ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή προς τον 
Υπουργό Οικονομικών, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2018, με την οποία τονίζεται ξανά η 
ανάγκη έγκαιρης κατάθεσης των προϋπολογισμών αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 
3(4) του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμού) 
Νόμου (Αρ. Νόμου 194 του 1987), δηλαδή να κατατίθενται στη Βουλή το αργότερο τρεις 
(3) μήνες πριν από την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορούν. 
Παράλληλα, στην ίδια επιστολή αναφέρεται η πρόθεση της Βουλής να μελετήσει την 
εισήγηση οι προϋπολογισμοί των ημικρατικών οργανισμών να συζητούνται ταυτόχρονα 
με τον κρατικό προϋπολογισμό. 
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Β. Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

Κατά τη Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, παράλληλα με το νομοθετικό έργο που παρήγαγε, άσκησε άμεσα 
έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία μέσω της εγγραφής θεμάτων στο Κεφάλαιο Τέταρτο 
και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, καθώς και της 
υποβολής ερωτήσεων προς την κυβέρνηση. 
 

1. Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ενεγράφησαν στο Κεφάλαιο Τέταρτο για συζήτηση 
στην ολομέλεια της Βουλής οκτώ (8) νέα θέματα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση τεσσάρων 
(4) θεμάτων εξ αυτών, ένα (1) αποσύρθηκε από τους εισηγητές του, ενώ εκκρεμεί η 
εξέταση άλλων τριών (3), όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ. Συγκριτικά στοιχεία για 
τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές 
Παραστάσεις. 
 

2. 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 η Βουλή 
πληροφορείται για τις προθέσεις της κυβέρνησης ή τα μελετώμενα μέτρα για 
συγκεκριμένο θέμα γενικού ενδιαφέροντος ή διερευνά τα αίτια ή τους σκοπούς πράξεων 
ή παραλείψεων της εκτελεστικής εξουσίας. Κατά τη Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου υποβλήθηκαν από τους βουλευτές επτακόσιες δύο (702) 
ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς επτακόσιες οκτώ 
(επτακόσιες οκτώ) απαντήσεις, από τις οποίες τριακόσιες είκοσι μία (321) αφορούσαν 
ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταχωρίζονται και 
στο σχετικό μέρος της ιστοσελίδας της Βουλής.  

Συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με τις υποβληθείσες ερωτήσεις και τις ληφθείσες 
απαντήσεις περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 
 

3. Αυτεπάγγελτη εξέταση θεμάτων 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ενεγράφησαν τριακόσια τρία (303) αυτεπάγγελτα 
θέματα και αποσύρθηκαν πενήντα οκτώ (58), όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα III. Τα 
σημαντικότερα θέματα που εξέτασαν αυτεπάγγελτα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
αναφέρονται στο Παράρτημα IV. Κατά την Πρώτη Σύνοδο ενεγράφησαν ενώπιον των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών χίλια τριακόσια είκοσι τέσσερα (1 324) θέματα για 
σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης και αποσύρθηκαν/διαγράφηκαν εβδομήντα τρία (73). 
Ο αριθμός των θεμάτων αυτών κρίνεται πάρα πολύ αυξημένος συγκριτικά με τις 
προηγούμενες συνόδους. Αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι κατά την Πέμπτη και την 
Έκτακτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου ενεγράφησαν συνολικά διακόσια 
τριάντα εννέα (239) αυτεπάγγελτα θέματα. Ο αριθμός των αυτεπάγγελτων θεμάτων που 
ενεγράφησαν κατά την Πρώτη Σύνοδο είναι τριπλάσιος από το μέσο όρο των συνόδων 
της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες 
συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.  
 
Σημειώνεται ότι κατά την Πρώτη και τη Δεύτερη Σύνοδο ενεγράφησαν συνολικά χίλια 
εξακόσια είκοσι εννέα (1 629) αυτεπάγγελτα θέματα και αποσύρθηκαν από τους 
εισηγητές τους και διαγράφηκαν συνολικά εκατόν τριάντα ένα (131) και εκκρεμούν χίλια 
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τετρακόσια ενενήντα οκτώ (1 498). Να σημειωθεί ότι κατά την Πρώτη Σύνοδο ενεγράφη 
ένας μεγάλος αριθμός αυτεπάγγελτων θεμάτων, τα πλείστα από τα οποία 
επανεγγράφηκαν από τους νεοεκλεγέντες βουλευτές αμέσως μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων τους. Το θέμα των αυτεπάγγελτων θεμάτων πρέπει να προβληματίσει 
περαιτέρω. 
 

4. Άλλα θέματα 

Επισκέψεις και συναντήσεις 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο 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 V και VΙ, 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, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Προέδρου της Βουλής. 
Σημειώνεται ότι στα ίδια πλαίσια οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές 
πραγματοποίησαν συναντήσεις με Ευρωπαίους επιτρόπους και άλλους αξιωματούχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και κρατών, καθώς και με ομάδες 
φιλίας με κοινοβούλια άλλων χωρών, με τους οποίους η κυπριακή Βουλή διατηρεί 
σχέσεις, στα πλαίσια και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. 
 
Ειδικές ετήσιες σύνοδοι 

Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών συνέχισε την παροχή τεχνοκρατικής 
στήριξης για την πραγματοποίηση των ετήσιων συνόδων της Βουλής των Γερόντων και 
της Κυπριακής 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 
έβδομη φορά, και της Β΄ Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, που διεξήχθη 
για πρώτη φορά το 2016.  
 

• Βουλή των Γερόντων 

Πραγματοποιήθηκε την 29η Νοεμβρίου 2017 υπό την προεδρία του Προέδρου της 
Βουλής η 19η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων στην αίθουσα της ολομέλειας της 
Βουλής, θεσμός που πρωτοξεκίνησε το 1999. 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, 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στα πλαίσια της συνόδου αυτής συζητήθηκε το θέμα 
«Γερνάω Αλλιώς», με βάση τις εκθέσεις των Επιτροπών Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων. Στην εν λόγω σύνοδο έγινε διάλογος, 
αντηλλάγησαν απόψεις και εισηγήσεις σε ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την 
αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ατόμων, τη μείωση των λιστών αναμονής, την 
παραχώρηση φαρμάκων, τη μηχανογράφηση των ιατρικών φακέλων, την πλήρη 
στελέχωση των αγροτικών ιατρικών κέντρων, την καθιέρωση της κοινοτικής 
νοσηλευτικής ιατρικής φροντίδας, την αναγνώριση της καρδιοπάθειας ως χρόνιας 
ασθένειας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα φροντίδας, τους 
εγκλωβισμένους, την επαναφορά των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, τα προβλήματα 
επιβίωσης, την ασφάλιση οδηγών, την ψυχαγωγία των ηλικιωμένων κ.ά. 
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• Κυπριακή Παιδοβουλή 

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017 η Α΄ Τακτική Πανηγυρική Σύνοδος της Η΄ 
Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής. Η ολομέλεια της Κυπριακής 
Παιδοβουλής, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το 2001, είχε ως κεντρικό 
θέμα συζήτησης τη συμμετοχή των παιδιών σε αποφάσεις που τα αφορούν. Ειδικότερα, 
το θέμα αυτό επισημαίνει την ανάγκη όπως τα παιδιά έχουν λόγο και ενεργό συμμετοχή 
σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν. Γι’ αυτό και οι απόψεις και οι 
προβληματισμοί τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την πολιτεία και συγκεκριμένα 
από όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 
 
Στα πλαίσια της πιο πάνω συνόδου ετοιμάστηκαν και συζητήθηκαν οι εκθέσεις και των 
πέντε επαρχιακών κοινοβουλευτικών ομάδων που συμμετέχουν στην Κυπριακή 
Παιδοβουλή. Οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες αφορούσαν τη συμμετοχή στην οικογένεια, 
στην εκπαίδευση, στην υγεία, στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 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 απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο 
πρόεδρος της Κυπριακής Παιδοβουλής και παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο γενικός 
διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο 
Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο επικεφαλής του 
Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, εκπρόσωπος του 
Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι 
υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, βουλευτές, καθώς επίσης εκπρόσωποι της 
Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού. 
 

• Κοινωνία των Πολιτών 

Στις 18 Απριλίου 2018 έλαβε χώρα η Ζ΄ Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών με θέμα 
«Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει», που είχε 
συγκληθεί από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, για να δώσει 
φωνή στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ. Στην ειδική αυτή σύνοδο πενήντα έξι (56) 
εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ 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 τη σημασία της διαφάνειας και της χρηστής 
διοίκησης. 
 
Η ειδική αυτή σύνοδος έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί η ξεχωριστή σημασία της 
χρηστής διοίκησης όσον αφορά τη δράση του εθελοντισμού στην Κύπρο, με ιδιαίτερη 
αναφορά στον Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, που συντάχθηκε πρόσφατα, αφού προηγήθηκε ευρεία 
διαβούλευση, και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για εμπέδωση της διαφάνειας και της 
χρηστής διοίκησης, και κυρίως να εγκριθεί σχετικό υπόμνημα, που αναμένεται να 
αποτελέσει την καθοδήγηση για την περαιτέρω πορεία του εθελοντισμού στον τόπο μας 
και ιδιαίτερα αναφορικά με το κεφαλαιώδους σημασίας θέμα της χρηστής διοίκησης. 
 
Τις εργασίες της συνόδου κήρυξε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και 
απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ 
έγιναν παρεμβάσεις από εκπροσώπους κρατικών υπηρεσιών και ειδικότερα των 
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Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών και 
Υγείας. 
 

• Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά η Β΄ Σύνοδος της 
Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Την έναρξη των εργασιών της συνόδου κήρυξε ο 
Πρόεδρος της Βουλής και ακολούθως η σύνοδος ανέδειξε τον νέο πρόεδρό της. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ο πρόεδρος 
του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και ο γενικός γραμματέας του Cyprus Youth 
Diplomacy. 
 
Η σύνοδος αυτή συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus 
Youth Diplomacy. 
 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ακόλουθες πέντε εκθέσεις που ετοίμασαν οι σύνεδροι, 
τα θέματα των οποίων είναι άκρως ενδιαφέροντα και διαχρονικά και έδωσαν την 
ευκαιρία ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου: 
 
1. Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το θέμα που 

τιτλοφορείται «Η Ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου στον τομέα της έρευνας και 
αξιοποίησης των υδρογονανθράκων - Γεωπολιτικές Διαστάσεις».  

2. Έκθεση της Επιτροπής Εργασίας για το θέμα που τιτλοφορείται «Πρακτική 
άσκηση μετ’ απολαβών». 

3. Έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικών για το θέμα που τιτλοφορείται «Οριζόντια 
ψηφοφορία και η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων».     

4. Έκθεση της Επιτροπής Παιδείας για το θέμα που τιτλοφορείται «Αναγνώριση της 
μη τυπικής και άτυπης μάθησης». 

5. Έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα που τιτλοφορείται «Διαχείριση 
Αποβλήτων - αστικών και άλλων λυμάτων». 

 

Άλλες δραστηριότητες 

Κατά την ίδια σύνοδο πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  

• Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 13 
Σεπτεμβρίου 2017, με Κυπρίους μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα στο 
εξωτερικό που αποτελούν “μοντέλα Ευρωβουλής (Model European Parliament) 
(MEP)” για σκοπούς τόσο ενημέρωσης και επιμόρφωσης όσο και ανάδειξης του 
ρόλου των μαθητών αυτών, ώστε να καθίστανται θετικά πρότυπα και παράλληλα 
πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό. 

• Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος με αντιπροσωπία της 
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 21η Σεπτεμβρίου 2017. 
Η υπό αναφορά επιτροπή επισκέφθηκε την Κύπρο στα πλαίσια διερευνητικής 
αποστολής για τη βιομηχανοποίηση του λιμανιού της Λάρνακας μετά από 
αναφορές/καταγγελίες που έλαβε από οργανωμένα σύνολα/φορείς, αλλά και από 
πολίτες από τη Λάρνακα και την Αραδίππου για ενδεχόμενους περιβαλλοντικούς 
και άλλους κινδύνους που δυνατόν να προκύψουν από την πραγματοποίηση της 
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ανάπτυξης αυτής. Στα πλαίσια της συζήτησης διαφάνηκε ομοφωνία για την ανάγκη 
σωστής ανάπτυξης του λιμανιού της Λάρνακας με βάση και τις επιθυμίες των 
πολιτών της και για το σκοπό αυτό τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
κάλεσαν την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμβάλει 
σχετικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

• Επίσκεψη των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 5 Οκτωβρίου 2017, στη 
Βουλή, όπου παρακολούθησαν τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. 

• Εξαμηνιαία συνάντηση, στις 5 Οκτωβρίου 2017, στη Βουλή των μελών του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Παγκόσμια Εκπαίδευση (GENE) στην Κύπρο και 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της “Ανασκόπησης μεταξύ Ομοτίμων” (PEER 
REVIEW).  Η σύνοδος αυτή διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού με το GENE.  Τις εργασίες της συνόδου προσφώνησε ο Πρόεδρος της 
Βουλής, ο τέως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο αναπληρωτής πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρόεδρος του GENE, η 
επικεφαλής της Μονάδας για την Παγκόσμια Εκπαίδευση και η προϊσταμένη του 
Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. Η σύνοδος συζήτησε και ετοίμασε με την ολοκλήρωση των εργασιών 
της έκθεση για την Κύπρο. 

• Επίσκεψη, την 1η Νοεμβρίου 2017, πενήντα έξι (56) μαθητών και δύο (2) 
καθηγητών του Λυκείου Βεργίνας της Λάρνακας στη Βουλή, για να 
παρακολουθήσουν συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού και να συμμετάσχουν στις συζητήσεις με θέμα «Σχολικός εκφοβισμός, 
κρούσματα παραβατικότητας στα σχολεία και τρόποι αντιμετώπισής τους». Στα 
πλαίσια αυτά έγινε ενημέρωση για την Πανευρωπαϊκή Έρευνα Μαθητικού 
Πληθυσμού για το Αλκοόλ και άλλα Ναρκωτικά (ESPAD). 

• Κοινή συνεδρία, στις 10 Νοεμβρίου 2017, των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Υγείας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών,  Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και Νομικών, υπό την 
προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη Βιοηθική, Ιατρική 
Δεοντολογία και Επιστημονική Ευθύνη. Σκοπός της συνεδρίας ήταν η σύντομη 
παρουσίαση του έργου και των δράσεων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 
Κύπρου από τον πρόεδρό της κ. Κωνσταντίνο Φελλά. Ακολούθησε συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης. 

• Καθιερωμένη ετήσια συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων με 
φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, στις 16 Νοεμβρίου 2017, στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής. Η 
εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη και συνάντηση επικεντρώθηκε γύρω από το θέμα «Ο 
ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου». Στα 
πλαίσια της επίσκεψης αυτής οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από 
τον Πρόεδρο της Βουλής, την τέως γενική διευθύντρια της Βουλής, καθώς και 
λειτουργούς της Βουλής για θέματα που αφορούν τη Βουλή και ειδικότερα το υπό 
εξέταση ζήτημα, με ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα της λειτουργίας των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, τις διεθνείς σχέσεις της Βουλής και τις σχέσεις με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Κοινή ειδική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 22 Νοεμβρίου 2017, 



35 
 

στη Βουλή, στο πλαίσιο της 1ης Συνάντησης της Μεσογειακής Επιτροπής για την 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που διεξήχθη στην Κύπρο στις 22-24 
Νοεμβρίου 2017, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και σε 
συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον 
Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) και τη στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος SWIM-Horizon2020 SM και του Water, Climate and 
Development Programme (WACDEP) της Παγκόσμιας Σύμπραξης για το Νερό 
(Global Water Partnership), προκειμένου να συζητηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στη Μεσόγειο. Στην 
ειδική αυτή συνεδρία συμμετείχαν πέραν των εκατό βουλευτών, αξιωματούχων, 
εκπαιδευτικών, δημοσιογράφων και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών 
από το σύνολο των χωρών της Μεσογείου (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, 
Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Ελλάδα, Τυνησία, Μαρόκο, Ιταλία, Μάλτα, 
Παλαιστίνη, Λιβύη, Αλγερία κ.λπ.) και από διεθνείς και περιφερειακούς 
οργανισμούς. 

• Κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στις 6 Δεκεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της 
Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ, έπειτα από σχετικό αίτημα της 
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Σκοπός της συνεδρίας αυτής ήταν η 
παρουσίαση από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου των 
προτεραιοτήτων, των στόχων και των δράσεων που προωθούνται για την 
αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του 
αλκοόλ. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων και εκπρόσωποι της Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας 
Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Οργανισμού Νεολαίας 
Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής.  

• Επίσκεψη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στη Βουλή, στις 13 Δεκεμβρίου 
2017, για να παρακολουθήσει τις εργασίες της ολομέλειας του κοινοβουλίου για 
την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού. 

• Εκδήλωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 5 Μαρτίου 2018, στο Αίθριο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας, στην 
παρουσία του Προέδρου της Βουλής.  

• Ολοκλήρωση του Τρίτου Γύρου Αξιολόγησης για την Κύπρο κατά την 79η Σύνοδο 
της Ολομέλειας της GRECO, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 23 
Μαρτίου 2018 στο Στρασβούργο. Η Κύπρος υλοποίησε επιτυχώς όλες τις 
συστάσεις της GRECO πλην μίας, γεγονός για το οποίο έλαβε τα εύσημα, ενώ στο 
αρχικό στάδιο αξιολογήθηκε στο επίπεδο “μη ικανοποιητική” (globally 
unsatisfactory). Κατά την 80ή Σύνοδο της Ολομέλειας της GRECO, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου 2018 στο Στρασβούργο, 
συζητήθηκε και υιοθετήθηκε η Έκθεση Συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για τον Τέταρτο Γύρο Αξιολόγησης, ο οποίος αφορά την πρόληψη της διαφθοράς 
σε σχέση με μέλη των κοινοβουλίων, δικαστές και δημόσιους κατηγόρους. Στη 
σύνοδο αυτή υπήρξε υπηρεσιακή συμμετοχή από την πλευρά του κοινοβουλίου. 
Στην εν λόγω έκθεση διαπιστώνεται ότι από τις δεκαέξι (16) συστάσεις που 
περιλάμβανε η αρχική Έκθεση Αξιολόγησης, δύο (2) έχουν υλοποιηθεί πλήρως, 
οκτώ (8) έχουν μερικώς υλοποιηθεί και έξι (6) δεν έχουν υλοποιηθεί.  



36 
 

Για σκοπούς υλοποίησης μίας εκ των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην πιο 
πάνω Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία αφορά τη δράση των ομάδων πίεσης και την 
επίδραση και/ή εμπλοκή τους στην παραγωγή νομοθετικού έργου, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο υλοποίησης συναφθέντος μνημονίου συνεργασίας με 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, έχει αναθέσει στο πανεπιστήμιο την εκπόνηση 
μελέτης με όρους εντολής τη διερεύνηση και την καταγραφή της ισχύουσας 
κατάστασης όλων των σχετικών παραμέτρων του θέματος και τελικά αν 
ενδείκνυται ή/και επιβάλλεται η θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 

• Συνάντηση, την 21η Μαρτίου 2018, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος με σαράντα (40) παιδιά από πέντε δημόσια σχολεία για συζήτηση 
του θέματος της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο των δράσεων της παγκόσμιας 
εκστρατείας με θέμα «Η Ώρα της Γης». 

• Εκδήλωση της Βουλής, σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και με τη συμμετοχή του προέδρου και μελών των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Παιδείας και Πολιτισμού και Υγείας, στις 20 
Απριλίου 2018, στο Αίθριο της Βουλής. Στα πλαίσια της εκδήλωσης μέλη της 
ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού πρόβαλαν τα δικαιώματα του παιδιού στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ως 
στοχευόμενη δράση για προώθηση του σεβασμού στην ταυτότητα. Η ομάδα 
Εφήβων Συμβούλων, προβάλλοντας τα δικαιώματα των παιδιών, ζήτησε από τους 
βουλευτές να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή και πρόσφερε στους βουλευτές 
δεντράκια με την παράκληση να τα διατηρήσουν ζωντανά.  

• Ειδική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου 
2018, για συζήτηση θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την 
καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος. Την έναρξη των εργασιών της συνεδρίας κήρυξε ο Πρόεδρος της 
Βουλής και αυτήν προσφώνησαν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
και η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Παρέστησαν εκπρόσωποι άλλων υπουργείων, 
του Ινστιτούτου Κύπρου και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με το πέρας των 
εργασιών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε να 
αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέσω του Προέδρου της 
Βουλής, με την οποία δηλώνει την προθυμία της να συνδράμει την κυβέρνηση 
μέσω και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την ανάληψη διεθνούς 
πρωτοβουλίας, ώστε η Κύπρος να αναλάβει συντονιστικό ρόλο στις προσπάθειες 
που καταβάλλονται από τις χώρες της περιοχής για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο θάλασσα, με δεδομένη την 
εξέχουσα σημασία που η κοινοβουλευτική επιτροπή και η Βουλή γενικότερα 
προσδίδουν στα περιβαλλοντικά θέματα.   

• Καθοδήγηση και στήριξη φοιτητών για πρακτική άσκηση στη Βουλή είτε μέσω του 
προγράμματος Erasmus είτε ύστερα από εισήγηση των πανεπιστημίων όπου 
φοιτούν είτε με δική τους πρωτοβουλία. 

 

Φάκελος της Κύπρου 

Στις 10 Νοεμβρίου 2014 υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των Προέδρων 
των κοινοβουλίων Ελλάδας-Κύπρου για πρόσβαση στο υλικό της Eξεταστικής 
Eπιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το Φάκελο της Κύπρου.  Σημειώνεται ότι η 
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πρόσβαση στο υλικό του Φακέλου της Κύπρου του ελληνικού κοινοβουλίου αποτελούσε 
πάγιο αίτημα της κυπριακής Βουλής.  
 
Στις 14 Ιουλίου 2017, σε ειδική συνεδρία της ολομέλειας της κυπριακής Βουλής, ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης παρέδωσε επίσημα στον 
Πρόεδρο της κυπριακής Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη έντεκα χαρτοκιβώτια, όπου 
περιέχονται εκατόν τριάντα τέσσερις (134) φάκελοι με διαδικαστικά θέματα και 
μαρτυρίες της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου της 
Βουλής των Ελλήνων.  Η  παράδοση αυτή έγινε στα πλαίσια υλοποίησης σχετικού 
πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο κοινοβουλίων τον Ιανουάριο 
του 2016. Το υλικό αυτό, αφού ψηφιοποιήθηκε, παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων στις 2 Νοεμβρίου 2017. 
 
Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 υπεγράφη από τους δύο Προέδρους Παράρτημα 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την πρόσβαση στο υλικό του Φακέλου της Κύπρου. Στο 
πρωτόκολλο αυτό ρυθμίζεται ο τρόπος χειρισμού του διαβαθμισμένου ως απόρρητου ή 
άκρως απόρρητου υλικού που βρίσκεται στη Βουλή των Ελλήνων. Για τη χρήση του 
υλικού αυτού απαιτείται κοινή έγγραφη άδεια ή οδηγία των δύο Προέδρων. 
 
Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 έγινε ενημέρωση στην Αθήνα για την πορεία των σχετικών 
εργασιών και τέθηκαν οι στόχοι για από κοινού έκδοση των πρώτων τόμων του υλικού 
αυτού, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα δύο πορίσματα, τα διαδικαστικά θέματα και τις 
μαρτυρίες.  Στα πλαίσια της πιο πάνω συνάντησης τέθηκε από την πλευρά της Βουλής 
των Ελλήνων αίτημα για από κοινού χειρισμό του υλικού που κατέχει η κυπριακή 
Βουλή, στα πλαίσια των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Φάκελο της 
Κύπρου (2006-2011), αίτημα που η κυπριακή Βουλή δεσμεύτηκε να μελετήσει 
περαιτέρω. 
 
Στις 28 Φεβρουαρίου 2018 ολοκληρώθηκαν οι κοινές συνεδριάσεις των Διευρυμένων 
Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της κυπριακής και της 
ελληνικής Βουλής, με στόχο την από κοινού προγραμματιζόμενη έκδοση του υλικού του 
Φακέλου της Κύπρου. Η εν λόγω έκδοση αποτελεί υλοποίηση της εξαγγελθείσας 
δέσμευσης των Προέδρων των δύο κοινοβουλίων όπως το υλικό του Φακέλου της 
Κύπρου έρθει στο φως και χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κοινοβουλευτικούς ή 
επιστημονικούς/ιστορικούς σκοπούς, με την έγκριση των εκάστοτε Προέδρων των δύο 
κοινοβουλίων, ώστε να παραδοθεί στην κοινωνία των πολιτών η ιστορική αλήθεια γύρω 
από την τραγωδία του 1974 και να τερματισθεί η ιστορική εκκρεμότητα. 
 
Στις 24 Μαΐου 2018, στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και ο Πρόεδρος 
της κυπριακής Βουλής υπέγραψαν το Παράρτημα Β΄ του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
μεταξύ των δύο κοινοβουλίων, με το οποίο παρέχεται πρόσβαση στη Βουλή των 
Ελλήνων στο σχετικό υλικό του κυπριακού κοινοβουλίου, για χρήση για τους πιο πάνω 
εκτεθειμένους σκοπούς. Η εργασία αυτή θα υλοποιηθεί σταδιακά και κατά φάσεις με τη 
συνεργασία των δύο κοινοβουλίων, τα οποία θα αναλάβουν και πρωτοβουλίες και 
ενέργειες για τη συλλογή υλικού που βρίσκεται εκτός των δύο κοινοβουλίων. Στο παρόν 
στάδιο το σχετικό υλικό που παραδόθηκε στην κυπριακή Βουλή έχει τύχει επεξεργασίας 
και άρχισαν οι εργασίες για την ετοιμασία των πρώτων τόμων της έκδοσης.   
 
Η δημοσίευση του υλικού αυτού θα καταστήσει δυνατή την πρόσβαση στο περιεχόμενό 
του σε κάθε πολίτη και σε κάθε επιστήμονα που επιθυμεί να το αξιοποιήσει. 
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Γ. Συνεδριάσεις ολομέλειας 
 
1. Τακτικές, έκτακτες, ειδικές 

Κατά τη Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκαν 
τριάντα επτά (37) συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος, εκ των οποίων οι είκοσι 
εννέα (29) ήταν τακτικές, οι τέσσερις (4) ειδικές και οι υπόλοιπες τέσσερις (4) έκτακτες. 
Όλες πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη 
Συλλούρη.  
 
Λόγω των εκλογών που διεξήχθησαν στις 28 Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου 2018 
για ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας και της συμμετοχής μελών της Βουλής 
στην προεκλογική εκστρατεία, η Βουλή δε συνήλθε σε τακτικές συνεδριάσεις τον 
Ιανουάριο και το πρώτο ήμισυ του Φεβρουαρίου του 2018. Συνήλθε εκτάκτως την 
Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου, για να αποφασίσει σχετικά με αναπεμφθέντες από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας νόμους, καθώς και για τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα 
δημόσιου δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2018, αφού οι προϋπολογισμοί τους 
δεν είχαν ακόμη κατατεθεί στη Βουλή ή δεν είχαν εγκριθεί. Συνήλθε επίσης εκτάκτως 
μετά τη λήξη της συνόδου, στις 27 Ιουλίου 2018, για να αποφασίσει σχετικά με 
αναπεμφθέντες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νόμους. 
 
Η ολομέλεια συνήλθε επίσης σε δύο ειδικές συνεδριάσεις τις οποίες προσφώνησαν 
στην πρώτη περίπτωση ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 
Στρατηγός Abdel Fattah Al-Sisi και στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος του ΕΚ κ. 
Antonio Tajani, καθώς και σε δύο ειδικές συνεδριάσεις για την εγκατάσταση του 
νεοεκλεγέντος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και για τις 
μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.  
 
Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας επισυνάπτονται στο 
Παράρτημα VII, καθώς και στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 
 

2. Ψηφίσματα  

Κατά την εν λόγω περίοδο κατατέθηκαν στην ολομέλεια εννέα (9) σχέδια ψηφίσματος τα 
οποία αφορούσαν το Κυπριακό, την παράνομη δράση της Τουρκίας σε βάρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και των αναφαίρετων ενεργειακών της δικαιωμάτων εντός της 
ΑΟΖ, καθώς και διεθνή θέματα. Επτά (7) από αυτά εγκρίθηκαν από την ολομέλεια, ένα 
(1) απορρίφθηκε και ένα (1) εκκρεμεί. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα 
VIII. 
 

3. Αποφάσεις της ολομέλειας 

Η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε με αποφάσεις της τον τελικό απολογισμό για το έτος 
2016, διενέργειες δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018, την παροχή κυβερνητικής εγγύησης προς όφελος 
του δήμου Γερμασόγειας, καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, καθώς 
και την παροχή κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας. Αναλυτικά στοιχεία 
παρατίθενται στο Παράρτημα IX. 

 

4. Αναφορές του Προέδρου προ ημερησίας διατάξεως 
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Σε αρκετές συνεδριάσεις της ολομέλειας ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε προ 
ημερησίας διατάξεως, ως είθισται, σε επετείους, Παγκόσμιες Ημέρες, καθώς και σε 
γεγονότα της επικαιρότητας. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα X. 
 

5. Κατάθεση εγγράφων και διορισμών διοικητικών συμβουλίων 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  

Κατά την υπό αναφορά περίοδο, πέρα από την κατάθεση νομοσχεδίων, προτάσεων 
νόμου και κανονισμών, κατατέθηκαν στην ολομέλεια τόσο από την εκτελεστική εξουσία 
όσο και από ανεξάρτητους φορείς/αξιωματούχους εκθέσεις, κατάλογοι θέσεων εισδοχής 
στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και ενημερωτικοί κατάλογοι για τις κενωθείσες θέσεις στη 
δημοτική και μέση εκπαίδευση και την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν με 
εργοδότηση συμβασιούχων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών λειτουργών. Κατατέθηκαν 
επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών ογδόντα τρία (83) ειδικά εντάλματα πληρωμής, 
από τα οποία τα εξήντα εννέα (69) αφορούσαν την εξουσιοδότηση παραχώρησης 
πρόσθετων πιστώσεων κάτω από οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων 
στους κρατικούς προϋπολογισμούς του 2017 και του 2018 και τα υπόλοιπα 
δεκατέσσερα (14) αφορούσαν την παραχώρηση επιπρόσθετων πιστώσεων κάτω από 
οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων από άλλα άρθρα του ίδιου 
κεφαλαίου στους προϋπολογισμούς του 2017 και του 2018 του Ενιαίου Φορέα 
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Αναλυτικά όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα 
πληρωμής παρατίθενται στο Παράρτημα XI. 
 
Κατατέθηκαν επίσης, 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 διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου που έλαβαν χώρα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Αναλυτικά στοιχεία 
παρατίθενται στο Παράρτημα XII. 
 

6. Πρακτικά και ευρετηρίασή τους  

α. Πρακτικά ολομέλειας και ψηφιοποίησή τους 

Στον τομέα της γλωσσικής και εκδοτικής επιμέλειας των πρακτικών των συνεδριάσεων 
της ολομέλειας τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο 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, αλλά και της 
οικολογικής ευαισθησίας που επιδεικνύει το κοινοβούλιο, τα κείμενα αυτά διατίθενται 
πλέον στους βουλευτές μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του εσωτερικού δικτύου της 
Βουλής. Τα πρακτικά της ολομέλειας καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα της Βουλής 
αμέσως μετά τον έλεγχο και τη γλωσσική επιμέλειά τους, δηλαδή μέσα σε διάστημα 
δεκαπέντε ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης της ολομέλειας την οποία αφορούν.  
 
Ιδιαιτέρως ανασταλτικό παράγοντα στη μελέτη της ιστορίας του κοινοβουλίου, αλλά και 
στη χρήση από τα μέλη του κοινοβουλίου των πρακτικών της ολομέλειας αποτελεί και 
το γεγονός ότι τα πρακτικά τριάντα οκτώ συνόδων (από το 1960 μέχρι και το 1998) 
υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή και όχι και σε ψηφιακή. Ως εκ τούτου, η καθ’ ύλην 
αρμόδια υπηρεσία της Βουλής συνέχισε το έργο που ανέλαβε πριν δύο χρόνια για 
ψηφιοποίηση των πρακτικών της ολομέλειας των εν λόγω συνόδων και ένταξή τους σε 
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μορφή PDF (OCR) στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή μηχανής αναζήτησης, όταν παρίσταται ανάγκη εντοπισμού προηγούμενων 
συζητήσεων, αποφάσεων, εκθέσεων, ερωτήσεων, απαντήσεων κ.ά. Μέχρι στιγμής 
έχουν ψηφιοποιηθεί στη συγκεκριμένη μορφή τα πρακτικά είκοσι (26) συνόδων, τα 
οποία θα ενταχθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Βουλής. 

 
β. Ευρετηρίαση πρακτικών ολομέλειας 

Η χρήση των πρακτικών ενός κοινοβουλίου χωρίς την ύπαρξη σχετικών ευρετηρίων 
είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, αν όχι ανέφικτη. Ο εντοπισμός συγκεκριμένων συζητήσεων, 
αποφάσεων, εκθέσεων, ερωτήσεων κ.ά. από τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής ή 
ιστορικούς και ερευνητές μέσα από τις σελίδες πρακτικών πενήντα οκτώ χρόνων 
κοινοβουλευτικής ιστορίας είναι, εννοείται, άκρως χρονοβόρος. Συνεπώς, η ευρετηρίαση 
των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας και η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
αναζήτησης ενός θέματος αποτελεί πλέον επιτακτικό αίτημα των καιρών. Πόσω μάλλον 
σήμερα, που στο όραμα της προεδρίας της Βουλής εντάσσεται ο πλήρης 
εκσυγχρονισμός του κοινοβουλίου και η εφαρμογή και ‟εκμετάλλευσηˮ των νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων και των διευκολύνσεων που μας προσφέρουν.  
 
Ανταποκρινόμενη στις πιο πάνω απαιτήσεις, η εντεταλμένη υπηρεσία της Βουλής 
εφάρμοσε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο το φιλόδοξο πρόγραμμα σύνταξης του 
ευρετηρίου κάθε συνόδου και έκδοσής του με την ολοκλήρωση των εργασιών της 
συνόδου. Σήμερα είναι σε θέση να παρουσιάσει όχι μόνο το ευρετήριο των πρακτικών 
της απελθούσας συνόδου, αλλά και τα άλλα δύο ευρετήρια που αφορούν τις εργασίες 
και τη σύνθεση της νυν Βουλής, δηλαδή το ευρετήριο της Έκτακτης Συνόδου της 
Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου, καθώς και τα ευρετήρια της Πρώτης και της Δεύτερης 
Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Τα ευρετήρια απαρτίζονται από τα 
ακόλουθα δύο μέρη:  

i. Το θεματικό ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται χρονολογικά σε λήμματα, 
αναλόγως του αντικειμένου που αυτά πραγματεύονται, όλα τα θέματα των 
συνεδριάσεων μιας συνόδου, δηλαδή ψηφισθέντες νόμοι, ερωτήσεις βουλευτών 
και απαντήσεις υπουργών, θέματα που συζητήθηκαν στο Τέταρτο Κεφάλαιο, 
ψηφίσματα ή αποφάσεις της ολομέλειας κτλ.  

ii. Το κατά βουλευτή ευρετήριο, στο οποίο εμφαίνεται όλη η δραστηριότητα κάθε 
βουλευτή στα πλαίσια των εργασιών της ολομέλειας, δηλαδή αγορεύσεις ή 
παρεμβάσεις σε οποιοδήποτε θέμα, η κατάθεση από τον ίδιο ή από κοινού με 
άλλους βουλευτές προτάσεων νόμου για εισαγωγή ή τροποποίηση νομοθεσίας, οι 
ερωτήσεις που υπέβαλε προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς και οι 
σχετικές απαντήσεις που έλαβε, καθώς και τα θέματα που ενέγραψε για συζήτηση 
στο Τέταρτο Κεφάλαιο. 

 
Στη βάση των όσων έχουν προαναφερθεί και στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας 
της Βουλής για αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, τα τρία ευρετήρια, πέραν της έντυπης έκδοσής τους, έχουν ήδη 
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Βουλής. Περαιτέρω, σημειώνεται η πρόθεση της καθ’ 
ύλην αρμόδιας υπηρεσίας για αναζήτηση, εξασφάλιση και εφαρμογή μηχανής 
ηλεκτρονικής αναζήτησης, που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους (βουλευτές, 
υπηρεσίες της Βουλής, ερευνητές, λειτουργούς των ΜΜΕ και ευρύ κοινό) να εντοπίζουν 
γρήγορα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα απασχόλησε την ολομέλεια της Βουλής 
στα πενήντα οκτώ χρόνια της κοινοβουλευτικής μας ιστορίας, αλλά και αυτά που θα την 
απασχολήσουν στα χρόνια που έπονται. Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή καινοτομία, πέρα 
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από την απλοποίηση και διευκόλυνση της αναζήτησης θεμάτων που απασχόλησαν τη 
Βουλή, εξασφαλίζει τη μέγιστη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών, αλλά και τη 
διαφάνεια. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι μελλοντικό στόχο αποτελεί και η μελέτη και η υιοθέτηση 
μεθόδων ευρετηρίασης πρακτικών της ολομέλειας που ακολουθούνται από άλλα 
κοινοβούλια. 
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Δ.  Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Κατά τη διάρκεια της απελθούσας συνόδου η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε 
σε ικανοποιητικό βαθμό με αρκετές από τις δραστηριότητες που απορρέουν από τον 
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 τον Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ΕΕ.  
 

1.  Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο 

 
Κατά τη διάρκεια της απελθούσας περιόδου κατατέθηκαν στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων συνολικά εβδομήντα πέντε (75) νομοσχέδια και κανονισμοί στα πλαίσια 
της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για τα οποία 
γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην Ενότητα Α΄ - Νομοθετικό έργο.  
 

2.  Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ 
 
Ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με την παρακολούθηση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, που υπαγορεύεται στα εθνικά κοινοβούλια 
από το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τον 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, συνοδεύονταν 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 
απελθούσα σύνοδο, 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.  
 
Σε σχέση με την προαναφερθείσα διαδικασία, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το Πρόγραμμα Εργασίας της ΕΕ για το έτος 2018, 
το οποίο αποτελεί στρατηγικό έγγραφο της ΕΕ και αντικείμενο εξέτασης από τα εθνικά 
κοινοβούλια της ΕΕ, δεδομένου ότι αφορά τον προγραμματισμό των νομοθετικών, αλλά 
και των μη νομοθετικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών της ΕΕ, κυρίως εντός του έτους στο οποίο αναφέρεται, αλλά και 
μεσοπρόθεσμα. 
 
Στο ίδιο πλαίσιο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων άρχισε τη διαδικασία εξέτασης του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου της Ένωσης σε σχετική συνεδρία της, κατά τη διάρκεια της οποίας 
ενημερώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών για τις πρόσφατες προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος και αποφασίστηκε η συνεχής παρακολούθησή 
του.  
 
Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
εξέτασε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ο οποίος υπογράφτηκε στις 17 Νοεμβρίου 2017 από το ΕΚ, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση της Κύπρου για το 2018», 
στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018, όπου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αξιολογεί τις επιδόσεις της Κύπρου βάσει των προτεραιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 
 
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 2018 [COM(2017)650]. 

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από το Brexit και η πολιτική 
της κυβέρνησης. 

• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων για το Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ μετά το 2020. 
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• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την πορεία υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως για τις εξελίξεις που αφορούν τις προσπάθειες διεθνώς σε θέματα 
σχετικά με τη φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για περισσότερη 
διαφάνεια και πώς η ΚΔ συμμορφώνεται με τις εν λόγω Οδηγίες και κανονισμούς 
(περιλάμβανε ειδική ενημέρωση για τη συμμόρφωση της ΚΔ με τις ευρωπαϊκές 
νομοθεσίες περί πάταξης της φοροδιαφυγής, καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ για 
κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών).  

• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για 
τις εξελίξεις αναφορικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020.  

• Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
οικονομικό έτος 2016 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου. 

• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για 
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 
853/2004 του ΕΚ σχετικά με τη μεταχείριση ασθενών και τραυματισμένων ζώων 
στις εκμεταλλεύσεις οπληφόρων θηλαστικών.  

• Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό ισοζύγιο. 

• Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναφορικά με το ερωτηματολόγιο για 
την 28η εξαμηνιαία έκθεση της COSAC. 

• Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναφορικά με το ερωτηματολόγιο για 
την 29η εξαμηνιαία έκθεση της COSAC. 

Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για νέες νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ 
αναρτήθηκαν, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, στην πλατφόρμα ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ (ΙΡΕΧ), η οποία παρέχει 
παράλληλα στη Βουλή τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες των άλλων εθνικών κοινοβουλίων. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο πλαίσιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποίησε αριθμό συνεδριάσεων στις οποίες κλήθηκαν 
εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, του Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο, της 
Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, αλλά και οργανωμένα 
σύνολα.  
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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 των Αντιπροσώπων θεωρεί σημαντική την εμπλοκή όσο το δυνατόν 
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 
προετοιμάζουν, αλλά και τους παρέχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους 
έγκαιρα, στο στάδιο κατά το οποίο οι αποφάσεις της ΕΕ δεν είναι ακόμα οριστικές.  Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, ως εθνικό κοινοβούλιο κράτους μέλους 
της ΕΕ, δύναται να αποστείλει είτε Γνώμη στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου εθνικών 
κοινοβουλίων - ΕΕ είτε Αιτιολογημένη Γνώμη σε σχέση με παραβίαση της αρχής της 
επικουρικότητας. Για τις Γνώμες αυτές ενημερώνεται η Ολομέλεια της Βουλής. Στον 
τομέα αυτό υπάρχει ευρύ πεδίο δράσης για το κυπριακό κοινοβούλιο ειδικότερα σε 
σχέση με ευρωπαϊκά θέματα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την Κύπρο. 
 
Στα ίδια πλαίσια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια 
της οποίας συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θεμάτων και ειδικά θέματα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, όπως η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η Μόνιμη 
Διαρθρωμένη Συνεργασία στον τομέα της άμυνας (PESCO) κ.ά. Ειδικά θέματα 
ευρωπαϊκής υφής απασχόλησαν μεταξύ άλλων και πολυθεματική συνάντηση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την αντίστοιχη 
υπουργό.  
 
Οι εν λόγω συναντήσεις κρίνονται ως ιδιαίτερης σημασίας από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, αφού της παρέχεται η ευκαιρία αφενός να ενημερώνεται για τις θέσεις 
της κυβέρνησης επί ευρωπαϊκών θεμάτων και αφετέρου να διατυπώνει τις δικές της 
εισηγήσεις κατά τη διαμόρφωση των θέσεων της ΚΔ σε επίπεδο ΕΕ, τηρουμένης της 
αυστηρής διάκρισης των εξουσιών που προβλέπεται στο κυπριακό συνταγματικό 
πλαίσιο. 
 
Συνεργασία με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές 
 
Σε συνάφεια με τα προαναφερθέντα, βασική επιδίωξη του Προέδρου της Βουλής είναι 
επίσης η θεσμοθέτηση συναντήσεων με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές επί 
συστηματικής βάσης.  Αυτό αποφασίστηκε στη μεταξύ τους συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017.  Την απελθούσα περίοδο, η προσπάθεια 
ενημέρωσης των Κυπρίων ευρωβουλευτών από τη Βουλή για τα θέματα που 
απασχολούν την ολομέλεια και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ήταν συνεχής και αυτό 
γινόταν με την αποστολή των ημερήσιων διατάξεων όλων των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών/ολομέλειας και των νομοσχεδίων και εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Αποστέλλονται επίσης κατάλογοι με ευρωπαϊκά θέματα, τα οποία θα μπορούσαν να 
συζητηθούν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
ή/και στις άλλες αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ούτως ώστε να παρέχεται η 
ευκαιρία στους ευρωβουλευτές να διατυπώσουν σχετικά σχόλια και απόψεις επ’ αυτών 
και να επιτυγχάνεται συντονισμός δράσεων όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.  
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Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές συνέβαλαν στην επιτυχή επίσκεψη του Πρόεδρου της 
Βουλής στις Βρυξέλλες (Σεπτέμβριο 2017), καθώς και στην επίσκεψη στην Κύπρο του 
εισηγητή του ΕΚ για τους αγνοούμενους κ. Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος 
συμμετείχε στην αντιπροσωπία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που επισκέφθηκε την Κύπρο τον Απρίλιο του 2018. 
 
Δεδομένου ότι η φυσική παρουσία των ευρωβουλευτών στις συζητήσεις που 
διεξάγονται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και ιδιαίτερα στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων καθίσταται συχνά δυσχερής, η 
Βουλή των Αντιπροσώπων καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να λαμβάνει τις 
απόψεις τους, αλλά και να τους διαβιβάζει τις δικές της θέσεις επί σημαντικών 
ζητημάτων που αφορούν την Κύπρο, προκειμένου να καταστεί όσο το δυνατό πιο 
ουσιαστική η συμμετοχή της Βουλής στη διαμόρφωση των αποφάσεων στο επίπεδο της 
ΕΕ.  
  
Σχετική με τη συνεχή προσπάθεια συντονισμού του Προέδρου της Βουλής και των 
μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με 
τους Κυπρίους ευρωβουλευτές, είναι επίσης η τακτική επικοινωνία της Βουλής με τον 
Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, καθώς και με 
τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για 
ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα. 
 
Συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε όπως η 
Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης συζητηθεί σε επίπεδο ολομέλειας (το θέμα 
έχει εγγραφεί στο Κεφάλαιο Δ΄), ενώ συγκεκριμένες θεματικές ενότητες του εν λόγω 
ζητήματος θα απασχολήσουν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 
 
 

3.  Άλλα θέματα 
 
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 ΚΔ σχετικά με την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών, οι 
οποίες στη συνέχεια κατά κανόνα δημιουργούν την υποχρέωση για κατάθεση από την 
εκτελεστική εξουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων εναρμονιστικών νομοσχεδίων ή 
κανονισμών. Η προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς Βουλής είναι η έγκαιρη 
επισήμανση προς την κυβέρνηση των 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 
απελθούσα σύνοδο, 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 νομοσχέδια ή κανονισμοί των οποίων είχε παρέλθει η 
προθεσμία για υιοθέτηση με βάση τις δεσμεύσεις της ΚΔ έναντι της ΕΕ. Το γεγονός 
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αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υφίσταται αδίκως η Βουλή την πίεση για ταχεία 
ολοκλήρωση της εξέτασής τους, ενώ δε θα υπήρχε πρόβλημα χρόνου, εάν είχαν 
κατατεθεί έγκαιρα από την εκτελεστική εξουσία.  
 
Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από 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. 

• Καταγραφή μετά την ψήφιση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων των 
υποχρεώσεων της εκτελεστικής εξουσίας για υλοποίηση των προνοιών τους, ώστε 
να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 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 των Αντιπροσώπων, ώστε να γίνεται ο κατάλληλος 
προγραμματισμός, αλλά και υπενθύμιση προς την εκτελεστική εξουσία για τις 
υποχρεώσεις της. 
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Ε. Κοινοβουλευτική διπλωματία 

 
1. Γενικά 

Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 - Αυγούστου 2018, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ανέπτυξε προσεγγίσεις στο διεθνές σκηνικό βάσει της ιδιαίτερης σημασίας της 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας ως συμπληρωματικής και υποβοηθητικής δράσης των 
ανάλογων δράσεων των εκάστοτε κυβερνήσεων, αλλά δραστηριοποιήθηκε και ως 
ανεξάρτητη εξουσία, ανοίγοντας νέους δρόμους εκεί όπου η εκτελεστική εξουσία 
αντιμετώπιζε αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης, προσέγγισης και/ή διαχείρισης. Με 
στόχο τα απτά αποτελέσματα μέσω συγκεκριμένων δράσεων, η Βουλή ανέπτυξε 
μεθοδικά σε διάφορα επίπεδα και τομείς τη φιλοσοφία της “ήπιας ισχύος”, 
καλλιεργώντας συνεργασίες με ξένα κοινοβούλια στη βάση κοινών ενδιαφερόντων και 
επιδιώξεων και καταγράφοντας μεγαλύτερες ή μικρότερες επιτυχίες σε αυτή την 
προσπάθεια (βλ. πιο κάτω στο παρόν εισαγωγικό κείμενο). 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε συστηματικά να προωθεί τα συμφέροντα της 
Κύπρου στο διμερές, τριμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τόσο 
μέσω της παραδοσιακής κοινοβουλευτικής διπλωματίας όσο και αξιοποιώντας νέους 
σχηματισμούς, αλλά και εισάγοντας καινοτόμες ιδέες και νέους τομείς δραστηριότητας 
ή διευρύνοντας τη γεωπολιτική ακτίνα των δράσεών της. 
 
Παρά τις αντίξοες συνθήκες αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, αλλά και 
γενικότερα ανά τον κόσμο, η Βουλή ενέμεινε στην εδραίωση και την προώθηση ενός 
ευρύτατου δικτύου σχέσεων, συνεργασιών και συνεργειών, με απώτερο στόχο τη 
συνέχιση της ενημέρωσης για την πορεία του κυπριακού προβλήματος, ιδιαίτερα μετά 
τη διακοπή των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017, καθώς και την 
προβολή της χώρας μας ως γέφυρας διαλόγου για την προαγωγή της ειρήνης και της 
σταθερότητας ως εκ της καίριας γεωπολιτικής της θέσης μεταξύ τριών ηπείρων, αλλά 
και της αξιοπιστίας της και της συμμετοχής της στην ΕΕ. 
 
Στα πλαίσια της ενεργού παρακολούθησης και δραστηριοποίησής της στο διεθνές 
γίγνεσθαι, με γνώμονα το κράτος δικαίου, το διεθνές δίκαιο και τις αρχές και αξίες του 
σεβασμού των βασικών ελευθεριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το κυπριακό 
κοινοβούλιο ανέπτυξε ανάλογες θέσεις και δράσεις και επηρέασε απόψεις και 
αποφάσεις, πολλές φορές σε καίριες συγκυρίες και περιπτώσεις, σε πολλά επίπεδα και 
σε σωρεία τομέων όπου είχε άμεση ή έμμεση ανάμειξη και εμπλοκή. 
 
Παρά το εύλογο μικρό διάλειμμα στη διεθνή δράση της Βουλής κατά την περίοδο των 
προεδρικών εκλογών, οι ρυθμοί αυξήθηκαν σημαντικά, έστω και αν οι απόλυτοι 
αριθμοί των επισκέψεων στην Κύπρο (Παράρτημα ΧIII) σημείωσαν ελαφρά πτώση, σε 
σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όπως και των αποστολών του Προέδρου στο 
εξωτερικό (Παράρτημα XIV), ενώ οι αποστολές στο εξωτερικό γενικότερα κατέγραψαν 
αισθητή αύξηση, φτάνοντας τις εκατό δέκα (110) (Παράρτημα XV). Στα στατιστικά 
στοιχεία δεν φαίνεται εντούτοις το γεγονός ότι αξιοποιήθηκαν τόσο διεθνείς 
διοργανώσεις στο εξωτερικό όσο και διοργανώσεις που φιλοξένησε στην Κύπρο η ίδια 
η Βουλή, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη του 
κυπριακού κοινοβουλίου και πολλές συναντήσεις διμερούς φύσεως με Προέδρους 
κοινοβουλίων (συνολικά 15) και άλλους κοινοβουλευτικούς ή/και αξιωματούχους των 
κατά περίπτωση οργανισμών. Με αυτά τα δεδομένα, οι συναντήσεις του Προέδρου της 
Βουλής με υψηλούς αξιωματούχους κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών 
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(Παράρτημα XVI) παρουσίασαν πολύ σημαντική αύξηση, σε σύγκριση με την αμέσως 
προηγούμενη, αλλά και άλλες χρονιές. Αξιοσημείωτη ήταν η για πρώτη φορά 
συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής σε δύο Διασκέψεις της Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης. Στην καταμέτρηση εξάλλου των επισκέψεων κοινοβουλευτικών 
αξιωματούχων στην Κύπρο, που είχαν συναντήσεις και άλλες επαφές με τον Πρόεδρο 
και με μέλη της Βουλής, δεν περιλαμβάνονται αυτές των οποίων το πρόγραμμα 
διοργάνωσε η οικεία πρεσβεία ή αντιπροσωπία στη Λευκωσία, κάτι που ουσιαστικά 
αυξάνει τις σχετικές συναντήσεις κατά περίπου 20%. Από τις σημαντικές παρουσίες 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων σημειώνονται οι προσφωνήσεις του σώματος από τον 
Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Στρατηγό Abdel Fattah Al-Sisi και 
από τον Πρόεδρο του ΕΚ κ. Antonio Tajani. 
 
Κατά τη διαρρεύσασα περίοδο καταγράφονται επίσης αρκετές επιτυχίες της κυπριακής 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας, όπως και νέα ανοίγματα, που προσθέτουν στο εύρος, 
αλλά κυρίως στην ποιότητα και το κύρος των δράσεών της. Σταχυολογούνται 
χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: 

• Η εκλογή της επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ στην 
προεδρία της Συνέλευσης τον Οκτώβριο του 2017. Ήταν η πρώτη φορά από την 
έναρξη της συμμετοχής της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 1961 που 
Κύπριος βουλευτής εξελέγη στο εν λόγω ύπατο αξίωμα. Παρά τη σύντομη θητεία 
της -μέχρι τέλη Ιανουαρίου 2018- η βουλευτής είχε πλουσιότατη δράση και από τη 
Σύνοδο Ιανουαρίου 2018 συμμετέχει στο Προεδρείο της Συνέλευσης ως μία εκ 
των Αντιπροέδρων του σώματος. Εξελέγη επίσης δύο φορές και συνεχίζει να είναι 
προεδρεύουσα της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη 
Συνέλευση. 

• Η ματαίωση της Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, που θα φιλοξενούνταν τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Άγκυρα, με 
πρόσχημα τις τουρκικές εκλογές του Ιουνίου του 2018, ενώ ουσιαστικός λόγος 
ήταν τα διαβήματα της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, όταν ο Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν έτυχε κανονικής πρόσκλησης στη Διάσκεψη 
από τον ομόλογό του της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. 

• Η εκλογή του επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΑΚΣ σε 
αντιπροεδρία της Συνέλευσης και στην προεδρία της Μόνιμης Επιτροπής 
Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης, ενώ την προεδρία του οργανισμού για το 
2018-20 έχει η Τουρκία. Η ως εκ τούτου φιλοξενία για πρώτη φορά στην Κύπρο 
συνεδρίας της εν λόγω επιτροπής από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και μάλιστα 
με πρωτοφανή για τα δεδομένα των επιτροπών της ΑΚΣ συμμετοχή πέραν των 
ενενήντα συνέδρων από δεκαεννέα συνολικά χώρες, σε μια καθόλα επιτυχή 
διοργάνωση, κατά γενική ομολογία τόσο των βουλευτών όσο και της γραμματείας 
της Συνέλευσης. 

• Η συμφωνία με τους Προέδρους των Κοινοβουλίων Αιγύπτου και Ελλάδας για 
τριμερή συνεργασία στο ύπατο κοινοβουλευτικό επίπεδο οδήγησε στον 
προγραμματισμό της πρώτης τριμερούς συνάντησης στη Λευκωσία το ερχόμενο 
φθινόπωρο, αφού προηγηθεί στο μεταξύ επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του 
αιγυπτιακού κοινοβουλίου στην Κύπρο.  

• Η άτυπη συμφωνία με τα κοινοβούλια του Κουβέιτ και του Ομάν, για προώθηση 
της κοινοβουλευτικής συνεργασίας με μικρότερα κράτη της περιοχής και 
προοπτική διεύρυνσής της πέραν της Μέσης Ανατολής, σε θέματα “ήπιας ισχύος” 
κοινού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία του Προέδρου 
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της Βουλής, που κινείται με μικρά και σταθερά βήματα, επιδιώκοντας την ανάδειξη 
των δυνατοτήτων των μικρότερων κρατών στη διεθνή σκακιέρα ως παραγόντων 
ειρήνης, σταθερότητας, ανάπτυξης και προόδου. 

• Η δυναμική συμμετοχή της κυπριακής αντιπροσωπίας στη νεοϊδρυθείσα ΜΟΚΕ 
της Ευρωπόλ, τόσο στην ιδρυτική της συνάντηση όσο και στα πρώτα της βήματα, 
επιτυγχάνοντας να υιοθετηθούν οι κυπριακές θέσεις και επιφυλάξεις στον 
Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΟΚΕ, που αφορούσαν αφενός την ισορροπία 
μεταξύ ασφάλειας και ιδιωτικότητας στην ανταλλαγή δεδομένων και αφετέρου τις 
σχετικές εξελίξεις και τους κινδύνους στη συνεργασία της Ευρωπόλ με τρίτες 
χώρες, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη μη 
συνεργασία της τελευταίας με την Κύπρο. 

• Οι Κύπριοι βουλευτές κατέλαβαν αυξημένο αριθμό και άλλων σημαντικών θέσεων 
με ανάλογες υποχρεώσεις σε αρκετούς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς στους 
οποίους συμμετέχει η Βουλή (αναφορές εν εκτάσει πιο κάτω), τιμώντας τόσο το 
σώμα όσο και την Κύπρο και ασκώντας έτσι περαιτέρω επιρροή σε θέματα που 
ενδιέφεραν τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα ζητήματα και αντισταθμίζοντας σε 
πολλές περιπτώσεις το συγκριτικά μικρό μέγεθος της Κύπρου και του 
κοινοβουλίου της. Οι αντιπροσωπίες της Βουλής σε διεθνείς οργανισμούς στο 
Παράρτημα ΧVII. 

 
Θέματα που συνέχισαν να κυριαρχούν στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα της Βουλής 
κατά το ολοκληρωθέν κοινοβουλευτικό έτος, πέραν του Κυπριακού και της κατάστασης 
στην Τουρκία, των τουρκικών απειλών και των προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ και 
του μεταναστευτικού προβλήματος ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, ήταν η πορεία των 
διαπραγματεύσεων για το Brexit και οι συνέπειές του τόσο για την Κύπρο όσο και για 
την ΕΕ ως σύνολο, αλλά και ευρύτερα, η συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης στη 
βάση της σχετικής Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας, η αντιμετώπιση της ανεργίας, ειδικότερα των νέων, η εξάλειψη του 
δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ και η συναφής ανάγκη προσέγγισης των πολιτών 
για λόγους συνοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας. Έμφαση δόθηκε επίσης στην 
υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις εναλλακτικές πηγές της, την ανάγκη 
εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων και την αντιμετώπιση της ρύπανσής τους, 
ζητήματα που η Βουλή ενσωμάτωσε σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της, στο 
διμερές, τριμερές και πολυμερές επίπεδο. 
 
Πρόσθετα ζητήματα που απασχόλησαν τις αντιπροσωπίες της Βουλής σε διάφορα 
διεθνή βήματα ήταν η ευρωπαϊκή άμυνα, ιδιαίτερα μετά την προσχώρηση της Κύπρου 
στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) και ειδικότερα από τη σκοπιά της 
διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, της μεσογειακής διάστασης και της 
κυβερνοασφάλειας και των διάφορων πτυχών της ψηφιοποίησης. Τα οικονομικά 
θέματα συζητήθηκαν επίσης ευρέως, καθώς έντονες ήταν οι νέες προκλήσεις και 
προτεραιότητες σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ μετά το 2020 
και η έμφαση που δίνεται στα εθνικά μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά προγράμματα, 
στους ίδιους πόρους της ΕΕ και στον ρόλο των κοινοβουλίων στη μεταβατική για την 
ΟΝΕ και εν γένει την ευρωπαϊκή οικονομία εποχή. 
 
Πέρα από τη συμμετοχή της στον προβληματισμό και τη συνδρομή της στην 
αναζήτηση λύσεων στα διάφορα βήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Βουλή διεύρυνε 
τους ορίζοντές της προσανατολιζόμενη σε προοπτικές που διανοίγονται για το 
εμπόριο, τις επενδύσεις και την οικονομική και άλλη συνεργασία πέραν της Ευρώπης, 
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ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ασίας. 
Καλλιέργησε συστηματικά τις ήδη τροχοδρομηθείσες προσπάθειές της για συνεργασία 
μεταξύ των μικρότερων κρατών της Μέσης Ανατολής, διευρύνοντας το γεωγραφικό 
φάσμα και προς άλλες εν δυνάμει συνεργασίες στην ίδια βάση. Φρόντισε επίσης να 
αξιοποιήσει την ασιατική διάσταση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας “Μια Ζώνη - Ένας 
Δρόμος”, προετοιμάζοντας τη συνυπογραφή σχετικού Μνημονίου Συναντίληψης με την 
Κίνα. Με παρόμοιο τρόπο, η Βουλή φρόντισε να συσφίξει περαιτέρω τους δεσμούς της 
με την Κοινοπολιτεία και την κοινοβουλευτική της διάσταση ενόψει του Brexit, στην 
προσπάθειά της να διαδραματίσει και πάλι ρόλο γεφυροποιού, μετατρέποντας τυχόν 
αρνητικές συνέπειες σε ευκαιρίες και/ή συγκριτικά πλεονεκτήματα. 
 
Η Βουλή δεν παρέβλεψε τις κοινωνικές παραμέτρους της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας, συμμετέχοντας σε συζητήσεις, διασκέψεις και συνέδρια με θέματα την 
ισότητα, την ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών, την προστασία των 
παιδιών και την ενσωμάτωση των σχετικών δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της 
εκτελεστικής εξουσίας. 
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είχαν όπως πάντα τη μερίδα του λέοντος στην προώθηση 
των στόχων του σώματος και της Κύπρου στην άσκηση της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας κατά την παρελθούσα χρονιά. Ωστόσο αυξήθηκε αισθητά και η 
δραστηριότητα άλλων επιτροπών σε αυτά τα πλαίσια, όπως της επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, της επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων και της επιτροπής Νομικών, καθώς και της επιτροπής 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με σημαντικές συνεισφορές των 
μελών της Βουλής και σε ατομικό επίπεδο. Με ομιλίες, παρεμβάσεις, προτάσεις και 
άλλες δράσεις τους όλοι συνέβαλαν, ώστε να γίνουν σημαντικές αναφορές στο 
Κυπριακό και σε επιμέρους πτυχές του, καθώς και στην Κύπρο γενικότερα, αλλά και να 
απαλειφθούν ή να προληφθούν αρνητικές αναφορές από αποφάσεις, δηλώσεις και 
άλλα κείμενα σε διεθνή βήματα στα οποία συμμετείχε η Βουλή (λεπτομέρειες στις 
επιμέρους αναφορές για τον κάθε οργανισμό). 
 
Κύπριοι βουλευτές συμμετείχαν εξάλλου σε διεθνείς αποστολές παρακολούθησης 
εκλογών, μεταξύ άλλων, στη Γερμανία, τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία. 
Συμμετείχαν επίσης σε διερευνητικές αποστολές, όπως π.χ. σε σχέση με την 
προσφυγική κρίση και τις ανθρωπιστικές πτυχές της. Συνέταξαν ακόμα εκθέσεις και 
ψηφίσματα για πολλά θέματα εκ μέρους των οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν. 
Η Βουλή δραστηριοποιήθηκε και στην Κύπρο, υιοθετώντας ψηφίσματα για διάφορα 
ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως, ανάμεσα σε άλλα, τα αιματηρά γεγονότα στη 
Γάζα εξ αφορμής της μεταφοράς της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, την 
εισβολή της Τουρκίας στο Αφρίν της Συρίας και την άνοδο του νεοφασισμού και του 
ρατσισμού στην Ευρώπη. Υιοθέτησε βέβαια και ψηφίσματα για ζητήματα που 
αφορούσαν άμεσα την Κύπρο, όπως η κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου στο 
Άκκιουγιου, οι προκλήσεις και οι απειλές της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ και το θέμα 
της κατάργησης των εγγυήσεων σε ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού.   
 
Πέραν των ψηφισμάτων, ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολές-διαβήματα για 
το θέμα των τουρκικών παράνομων ενεργειών στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς και για τα 
επεισόδια στα κατεχόμενα κατά της τουρκοκυπριακής εφημερίδας “Afrika” λόγω των 
επικρίσεων της εφημερίδας για την τουρκική εισβολή στο Αφρίν.  Διάβημα για τα 
θέματα της ΑΟΖ απέστειλε και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ενώ για το ζήτημα της Afrika προέβησαν σε 
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διαμαρτυρίες και άλλα διαβήματα και άλλοι βουλευτές στους οικείους διεθνείς 
οργανισμούς. Οι βουλευτές έθιξαν επίσης τα θέματα της Αμμοχώστου, των 
εκτοπισθέντων, των αγνοουμένων και των εγκλωβισμένων της κυπριακής τραγωδίας, 
την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των Κυπρίων από την Τουρκία, αλλά 
και το ζήτημα της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία. Σε σωρεία 
περιπτώσεων εξάλλου ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε ειδικές αναφορές στην ολομέλεια 
προ ημερησίας διατάξεως σε σημαντικά γεγονότα και επετείους, π.χ. για την Ημέρα της 
Δημοκρατίας, την Ημέρα των Αγνοουμένων, την Ημέρα των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, της Νίκης κατά του Φασισμού κ.ά. 
 
Η Βουλή είχε και αυτή τη χρονιά μια πολύ παραγωγική συνεργασία με τους έξι 
Κυπρίους ευρωβουλευτές, αλλά και άλλους Κυπρίους αξιωματούχους στους 
διάφορους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως και με κυβερνητικούς φορείς, ιδιαίτερα δε με 
το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και με άλλα υπουργεία, αναλόγως αρμοδιότητας. 
Πολύτιμη ήταν εξάλλου η βοήθεια των μόνιμων αντιπροσώπων της Βουλής στο ΕΚ. Η 
συνεργασία με τα ΜΜΕ απέβη και φέτος πολύ υποβοηθητική, φέρνοντας τη Βουλή σε 
καλύτερη επαφή με τον Κύπριο πολίτη, ενημερώνοντάς τον όσον αφορά τις διεθνείς, 
όπως και άλλες δραστηριότητές της. 
 

2. Διμερείς σχέσεις 

Στη βάση κοινών αρχών και αξιών, η Βουλή συνέχισε και κατά το περασμένο 
κοινοβουλευτικό έτος να καλλιεργεί και να διευρύνει τις σχέσεις της με ξένα 
κοινοβούλια, στοχεύοντας σε αμοιβαίο, αλλά και ευρύτερο όφελος. Δεν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών επισκέψεων στην Κύπρο, όπως και 
των συναντήσεων του Προέδρου της Βουλής με ξένους αξιωματούχους στην Κύπρο, 
αλλά και στο εξωτερικό, ήταν διμερούς φύσεως. Κυριότερα ζητήματα συζήτησης ήταν 
και πάλι το κυπριακό πρόβλημα και οι επιμέρους πτυχές του, η προσφυγική και 
μεταναστευτική κρίση, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, αλλά και οι 
οικείες εσωτερικές και περιφερειακές εξελίξεις που αφορούσαν τους εκάστοτε 
συνομιλητές, καθώς και θέματα οικονομίας, εμπορίου, επενδύσεων, ενέργειας και 
τουρισμού και, όπως ήταν φυσικό, η κατάσταση στην Τουρκία, το Brexit, οι συνέπειές 
του και η ενδεχόμενη αντιμετώπισή τους. Κοινός απώτερος στόχος η εδραίωση της 
ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή μας και στον κόσμο. 
 
Σημειώνονται οι συχνές ανταλλαγές με την Ελλάδα, λόγω των αδελφικών σχέσεων που 
διατηρούνται και καλλιεργούνται, αξιοποιούμενες και στο πλαίσιο των τριμερών 
συναντήσεων που προωθούνται με τις φιλικές χώρες της ευρύτερης περιοχής. 
Καταγράφονται επίσης κοινοβουλευτικές επισκέψεις από και/ή προς κάποιες 
ευρωπαϊκές, αλλά κυρίως πέραν της Ευρώπης χώρες, στη βάση προγραμματισμένης 
διεύρυνσης των σχέσεων και του ρόλου της Κύπρου στο διεθνές γίγνεσθαι, όπως η 
Βρετανία, το Βέλγιο, η Σερβία (υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης), αλλά και το 
Ομάν, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία (για πρώτη φορά), η 
Αρμενία, η Γεωργία και η Κίνα, με την οποία επίκειται, όπως προαναφέρθηκε, και η 
υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για συνεργασία σε ευρύ φάσμα θεμάτων, κυρίως 
στα πλαίσια της κινεζικής Πρωτοβουλίας “Μια Ζώνη - Ένας Δρόμος”. Σ’ αυτά τα 
πλαίσια σημειώνεται επίσης και η συμμετοχή της Βουλής σε εμπορικό/επενδυτικό 
φόρουμ που διοργάνωσαν το αρμόδιο υπουργείο και το ΚΕΒΕ στο Χονγκ Κονγκ. 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν παρέλειψε εξάλλου να αποδώσει την πρέπουσα 
σημασία στην πτυχή του πολιτισμού κατά την άσκηση κοινοβουλευτικής διπλωματίας, 
περιλαμβάνοντας ακαδημαϊκούς στις αποστολές και τις δραστηριότητές της, 
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επισκεπτόμενη πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και οργανώνοντας 
τέτοιες επισκέψεις ξένων κοινοβουλευτικών αξιωματούχων στην Κύπρο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμπερίληψη επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής στο 
Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της 
Τιφλίδας κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Γεωργία τον Μάρτιο του 2018 και η 
μετέπειτα αποστολή μεγάλου αριθμού αντιτύπων εκδόσεων της Βουλής, καθώς και 
εξοπλισμού για τις διδακτικές και λειτουργικές ανάγκες του ινστιτούτου.  
 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι πολυμερείς διοργανώσεις αξιοποιήθηκαν και για 
διευθέτηση ιδιαίτερων συναντήσεων διμερούς φύσεως, όπως και οι εδώ επισκέψεις 
ξένων κυβερνητικών και άλλων αξιωματούχων για συναντήσεις με τον Πρόεδρο, με 
επιτροπές και μεμονωμένα μέλη της Βουλής, αναλόγως θέματος και αρμοδιότητας. 
Διευθετήθηκε επίσης σωρεία συναντήσεων, κυρίως του Προέδρου της Βουλής, με 
αρχηγούς διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στην Κύπρο. 
 
Συνέχισαν επίσης να λειτουργούν με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση, αναλόγως 
συνθηκών και περίπτωσης, οι ομάδες φιλίας που διατηρεί η Βουλή των 
Αντιπροσώπων σε σαράντα πέντε (45) συνολικά κοινοβούλια ξένων χωρών 
(Παράρτημα ΧVIΙΙ). Επαφές διατηρούνται και σε υπηρεσιακό επίπεδο με πολλά ξένα 
κοινοβούλια και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς. 
 
Σημειώνεται, τέλος, η πολυποίκιλη σύνδεση της Βουλής με την κυπριακή διασπορά, με 
επισκέψεις ένθεν και ένθεν, επαφές με τις οικείες οργανώσεις, συμμετοχή του 
Προέδρου και άλλων μελών του σώματος στα κατά καιρούς συνέδρια, πρωτίστως στο 
ετήσιο συνέδριο των οργανώσεων των αποδήμων, αλλά και με την ένταξη της 
διάστασης της διασποράς στις σχέσεις της Βουλής με ξένα κοινοβούλια και διεθνείς 
οργανισμούς, ιδιαίτερα δε στις τριμερείς συναντήσεις των τελευταίων ετών με χώρες 
της ευρύτερης περιοχής μας. Στις τελευταίες αυτές διοργανώσεις, αλλά και σε 
ευρύτερες δραστηριότητες της Βουλής καταγράφονται και η εμπλοκή και η παραγωγική 
συνεργασία της με εκπροσώπους του ακαδημαϊκού κόσμου και άλλους 
εμπειρογνώμονες. 
 

3. Συμμετοχή σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς/ 
 Πολυμερείς Σχέσεις 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Το Κυπριακό και οι επιμέρους πτυχές του, θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση 
με την Κύπρο, αλλά και ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος συνέχισαν και κατά την 
υπό επισκόπηση περίοδο να απασχολούν τις επαφές και ανταλλαγές μεταξύ της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και του ΕΚ.  

Επίσκεψη Προέδρου της Βουλής στις Βρυξέλλες  

Ο Πρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες από τις 4 
έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του είχε συναντήσεις με τον 
Πρόεδρο του ΕΚ, 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 τους προέδρους ή συμπροέδρους των πολιτικών ομάδων του ΕΚ: του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, 
των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή 
Ελεύθερη Συμμαχία και της Ομάδας Ευρώπης Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας.  
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Στόχος της επίσκεψης ήταν η συζήτηση του κυπριακού προβλήματος, οι σχέσεις 
Τουρκίας-ΕΕ, το Βrexit και το μεταναστευτικό. Σχετικά με το Κυπριακό, όλοι οι 
συνομιλητές τόνισαν ότι οποιεσδήποτε ενέργειες για επίλυση του Κυπριακού πρέπει να 
παραμείνουν στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ο Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε πρόσκληση 
στον Πρόεδρο του ΕΚ για επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο και προσφώνηση της 
ολομέλειας της Βουλής.  
 
Επίσκεψη στην Κύπρο του Πρόεδρου του ΕΚ  

Κατά τη σύντομη παραμονή του στην Κύπρο, στις 8 Δεκεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος του 
ΕΚ είχε χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της 
Βουλής. Έτυχε επίσημης τελετής υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ προσφώνησε 
την ολομέλεια της Βουλής σε ειδική συνεδρία την ίδια μέρα. Ο Πρόεδρος του ΕΚ 
συζήτησε επίσης το μέλλον της Ευρώπης με τη νεολαία στο Σπίτι της ΕΕ. Τη 
διοργάνωση της συζήτησης ανέλαβε το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο.   
 
Η επίσκεψη επιβεβαίωσε το άριστο επίπεδο των σχέσεων της Κύπρου με το ΕΚ και 
υπογράμμισε την ανάγκη η Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της και να 
ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις ανησυχίες τους. Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, ο 
Πρόεδρος του ΕΚ υποστήριξε την ιδιαίτερη σημασία των διαπραγματεύσεων για 
εξεύρεση λύσης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προκειμένου να καταστεί η Κύπρος μία ενιαία, 
ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, δίχως στρατιωτική κατοχή. 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ ενημέρωσε για την πρωτοβουλία του σε σχέση με τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια με επιστολή του, στις 9 Οκτωβρίου 2017, προς τον Πρόεδρο 
της ΕΚΤ, με την οποία υποδεικνύει ότι η εποπτεία της ΕΚΤ δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
όρια και ότι δεν είναι θέμα της ΕΚΤ να αποφασίσει νέους κανόνες που αφορούν στο 
θέμα. Ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΕΚ για την πρωτοβουλία 
του και τον ενημέρωσε ότι προσκάλεσε συναφώς στην Κύπρο τον Πρόεδρο της ΕΚΤ.  
 
Διαβήματα και επιστολές του Προέδρου της Βουλής  

Στις 16 Ιουλίου 2018 ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολές προς τον Πρόεδρο 
του ΕΚ, 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, επαναλαμβάνοντας παράκληση του προκατόχου 
του για εξέταση της δυνατότητας αύξησης της βοήθειας της ΕΕ προς την Ιορδανία και το 
Λίβανο, ώστε οι δύο χώρες να βοηθηθούν περαιτέρω στην αντιμετώπιση του ζητήματος 
των Σύρων προσφύγων, αλλά και εκτοπισμένων από άλλες χώρες της περιοχής. Η 
άμεση ανάγκη αύξησης της διεθνούς βοήθειας ηγέρθη σε συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με Ιορδανούς βουλευτές, στο περιθώριο συνεδρίας της Μόνιμης Επιτροπής 
Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο 
Πισσούρι στα τέλη Ιουνίου του 2018.   
 
Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ο Πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απέστειλαν 
χωριστά διαβήματα στους ομολόγους τους στο ΕΚ και στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, 
που αφορούσαν στις παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ 
της ΚΔ. Υπογράμμισαν ότι οι ενέργειες της γείτονος χώρας αποτελούν κατάφωρες 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της άσκησης 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της ΚΔ εντός της ΑΟΖ της και δυσχεραίνουν τις 
προοπτικές επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Επισημαίνοντας ότι οι τουρκικές 
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ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αφορούν μόνο την ΚΔ, αλλά και την ίδια την ΕΕ, 
καθώς και ευρύτερα τη διεθνή κοινότητα και επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια και 
σταθερότητα, κάλεσαν τους ομολόγους τους να ασκήσουν επιρροή προς την Τουρκία, 
ώστε να τερματίσει τις παράνομες και προκλητικές δραστηριότητές της.  
 
Στις 24 Ιανουαρίου 2018 ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του 
ΕΚ και στους Προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ, με την οποία 
καταγγέλλει τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα κατεχόμενα εις βάρος της 
τουρκοκυπριακής εφημερίδας “Αφρίκα”. Ο Πρόεδρος της Βουλής εξήγησε ότι λόγω των 
επικρίσεων κατά της εισβολής της Τουρκίας στη Συρία σε άρθρο της εφημερίδας και του 
παραλληλισμού της με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος 
καταφέρθηκε με εμπρηστικά σχόλια κατά της εφημερίδας, τα οποία ουσιαστικά 
υποκίνησαν ακραίους κύκλους να επιτεθούν στα γραφεία της, με απειλές κατά του 
προσωπικού και ιδίως του εκδότη της. Ο Πρόεδρος της Βουλής κάλεσε τους ομολόγους 
του να καταδικάσουν τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου και να λάβουν μέτρα για την 
προστασία της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης στα υπό 
τουρκική στρατιωτική κατοχή εδάφη της Κύπρου. 
 
Διατάξεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018 σχετικά με την Κύπρο  

Το ΕΚ ενέκρινε στις 30 Νοεμβρίου 2017 τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2018. Στα 
πλαίσια αυτά εγκρίθηκε χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της ΔΕΑ και της Τεχνικής 
Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Το κονδύλι που δεσμεύτηκε για το 2018 
ανέρχεται στα €34.473.000, €2 εκατομ. περισσότερα από την πρόταση της Επιτροπής.  
 
Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του 
Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία 
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών αρχών 
αρμόδιων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας 

Τον Ιούλιο του 2018 το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα σχετικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης 
για συνομολόγηση συμφωνίας για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ της 
Τουρκίας και της Ευρωπόλ. Στο ψήφισμα σημειώνονται μείζονες ανησυχίες σχετικά με 
τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία, ιδίως όσον αφορά στην 
ελευθερία της έκφρασης, στη θρησκευτική ελευθερία και στο δικαίωμα των πολιτών να 
μην υφίστανται βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση, ενώ τονίζεται ότι προϋπόθεση 
για την έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι να εκπληρώσει η Τουρκία την οριζόντια 
υποχρέωσή της για πλήρη, ουσιαστική και χωρίς διακρίσεις συνεργασία σε θέματα 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ΚΔ.  
 
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία  

Τον Απρίλιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση 
στα υποψήφια προς ένταξη κράτη. Αναμένεται υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος από το 
ΕΚ. 
 
Σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, η έκθεση σημειώνει, όπως αναμενόταν, τη δεινή 
κατάσταση του κράτους δικαίου, της προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων και της 
λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, ένεκα του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης που 
ήταν σε ισχύ στην Τουρκία από τον Ιούλιο του 2016 (μέχρι τον Ιούλιο του 2018), με 
πρόφαση το αποτυχημένο πραξικόπημα και την ως εκ τούτου προσπάθεια εξάρθρωσης 
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του κινήματος Gülen. Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, η έκθεση αναφέρεται σε πληθώρα 
θεμάτων, όπως τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας με πρόνοιες των αποφάσεων του 
ΕΔΑΔ στις διακρατικές προσφυγές της Κύπρου εναντίον της, τη μη εφαρμογή της 
Συμφωνίας Επανεισδοχής, τη μη εκπλήρωση των κυπρογενών υποχρεώσεων της 
Τουρκίας και δη τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να διασφαλίσει την πλήρη και 
χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Συμφωνίας Σύνδεσης, 
την απουσία προόδου στην ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων με την ΚΔ, τις 
τουρκικές παραβιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και τη συνέχιση άσκησης 
βέτο σε αιτήσεις της ΚΔ για συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς.  
 
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 η Εσθονία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017), η Βουλγαρία (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018) 
και η Αυστρία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018). Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης 
των εν λόγω Προεδριών πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες κοινές συναντήσεις των 
επιτροπών του ΕΚ και των Προέδρων ή/και μελών αντίστοιχων επιτροπών των εθνικών 
κοινοβουλίων. Συνδιοργανώθηκαν επίσης από το ΕΚ και το εθνικό κοινοβούλιο κάθε 
Προεδρίας Διακοινοβουλευτικές Συναντήσεις στις Βρυξέλλες.  
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
συμμετείχε σε Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών Μεταφορών των Κοινοβουλίων των 
Χωρών Μελών της ΕΕ, στο Ταλίν, την 21η και στις 22 Σεπτεμβρίου 2017. Συζητήθηκαν 
θέματα που άπτονταν της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και της στρατηγικής 
αερομεταφορών της Ένωσης για βελτίωση της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη, του 
ζητήματος των βιώσιμων μεταφορών και της καινοτομίας, καθώς και του μέλλοντος της 
πολιτικής μεταφορών της ΕΕ. 
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού εκπροσώπησαν από κοινού τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε 
διαδοχικές συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ στις Βρυξέλλες στις 10 και 11 
Οκτωβρίου 2017, αντίστοιχα. Στην πρώτη συνεδρία συζητήθηκαν προσχέδιο έκθεσης 
για τις οικονομικές πολιτικές στην Ευρωζώνη, καθώς και εκθέσεις για τις προτάσεις 
Οδηγιών για την Κοινή Βάση Φορολογίας Εταιρειών και την Κοινή Ενοποιημένη Βάση 
Φορολογίας Εταιρειών. Kατά τη δεύτερη συνεδρία συζητήθηκαν τα πέντε έγγραφα 
προβληματισμού που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Μέλλον της Ευρώπης και 
αφορούν στην εμβάθυνση της ΟΝΕ, στο μέλλον των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ, 
στην κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας και στην 
τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης.  
 
Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συμμετείχε σε 
Διακοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που 
πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούσαν στην επικύρωση και στην παρακολούθηση της σύμβασης στα κράτη μέλη 
της ΕΕ, στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, στην ανταλλαγή 
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βέλτιστων πρακτικών από την υλοποίηση της Σύμβασης και στην πορεία προσχώρησης 
της ΕΕ σ’ αυτήν. 
 
Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
συμμετείχε σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών του ΕΚ στην 
παρουσία εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων, που πραγματοποιήθηκε την 21η 
Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Συζητήθηκε η προοπτική διεύρυνσης της ΕΕ και η 
διαδικασία μεταρρύθμισης στα Δυτικά Βαλκάνια.  
 
Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συμμετείχε σε 
Διακοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των 
γυναικών στα ΜΜΕ και στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών. Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 8 Μαρτίου 2018 και 
διοργανώθηκε από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων του ΕΚ με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας. 
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην ενδυνάμωση των κοριτσιών και των 
γυναικών μέσω της ψηφιακής ενσωμάτωσης και της προώθησης της ισότητας στην 
ψηφιακή εποχή. 
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
συμμετείχε σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα το μέλλον της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής μετά το 2020, που διοργάνωσε η Επιτροπή Γεωργίας του ΕΚ στις Βρυξέλλες 
στις 24 Απριλίου 2018.  
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού εκπροσώπησε τη Βουλή σε Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών 
Ενέργειας των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ στη Σόφια στις 13 και 14 Μαΐου 
2018. Τους συμμετέχοντες απασχόλησαν θέματα που άπτονταν των ενεργειακών 
υποδομών και της ασφάλειας εφοδιασμού της ΕΕ, της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια 
στην Ευρώπη, καθώς και της ολοκλήρωσης της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 
 
Διάσκεψη Πρόεδρων Κοινοβουλίων Χωρών Μελών της ΕΕ  

Ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στη Διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων των 
Χωρών Μελών της ΕΕ στο Ταλίν στις 23 και 24 Απριλίου 2018. Συζητήθηκαν το θέμα 
του Μέλλοντος της ΕΕ, καθώς και το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας. Οι 
εργασίες ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση Συμπερασμάτων. 
 
Σε παρέμβασή του για το πρώτο θέμα ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στην 
αποφασιστικότητα όλων για την εξεύρεση άμεσων και βιώσιμων λύσεων, που θα 
οδηγήσουν στην επαναδόμηση μιας ασφαλούς, ευημερούσας και συμμετοχικής ΕΕ για 
όλους τους πολίτες της. Σημείωσε την ανάγκη η Ένωση να προβεί σε ουσιώδεις και 
ορατές θεσμικές αλλαγές, οι οποίες να εξαλείφουν το δημοκρατικό έλλειμμα, ώστε η ΕΕ 
να καταστεί πλατφόρμα συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου η φωνή του πολίτη θα 
ακούγεται, αλλά κυρίως θα λαμβάνεται υπόψη. Τόνισε συναφώς τη σημασία της 
περαιτέρω ενίσχυσης της διαφάνειας και λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης και υπογράμμισε τη σημασία υιοθέτησης ανθρωποκεντρικών ενωσιακών 
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας, ιδίως όπως προβλέπεται από τον Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με 
στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου κάθε Ευρωπαίου πολίτη.  
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Υπογραμμίζοντας την εξέχουσα σημασία του θέματος της ασφάλειας της Ένωσης ο 
Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η συλλογική ασφάλεια σχετίζεται και με την ασφάλεια 
έκαστου κράτους μέλους, επισημαίνοντας ότι η τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Τουρκία σημειώνει εν μέρει τις προκλήσεις ασφάλειας που 
αντιμετωπίζει η Κύπρος λόγω των τουρκικών παραβιάσεων στην ΑΟΖ και τον εναέριό 
της χώρο.  
 
Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 
Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC)  

Η Βουλή συμμετείχε με αντιπροσωπία στην 58η Διάσκεψη της COSAC στο Ταλίν, από 
τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2017 στα πλαίσια της Εσθονικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ και στην 59η Διάσκεψη της COSAC στη Βουλγαρία από τις 17 έως 
τις 19 Ιουνίου 2018 στα πλαίσια της οικείας Προεδρίας. Με το πέρας των εργασιών τους 
υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα και η Τακτική Εξαμηνιαία Συνεισφορά προς τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ.  
 
Κατά την 58η Διάσκεψη συζητήθηκαν το Μέλλον της ΕΕ, η εγγύτητα της ΕΕ προς τους 
πολίτες και οι βέλτιστες πρακτικές των εθνικών κοινοβουλίων, η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά 
και οι τρέχουσες εξελίξεις στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Συζητήθηκαν επίσης θέματα 
δόμησης μιας αποδοτικής και βιώσιμης Ένωσης Ασφάλειας, καθώς και της εξωτερικής 
διάστασης της μετανάστευσης με επίκεντρο την πρόληψη και καταπολέμηση της 
παράνομης μετανάστευσης. 
 
Αναφορικά με πρωτοβουλία του ολλανδικού κοινοβουλίου για τη διαφάνεια των 
εργασιών και των εγγράφων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου και του 
Eurogroup, την οποία συνυπόγραψε η αντιπροσωπία της Βουλής στην COSAC κατά τη 
Διάσκεψη στο Ταλίν μαζί με άλλες αντιπροσωπίες κοινοβουλίων που μετείχαν σ’ αυτήν, 
ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών με την οποία ζητούσε 
ενημέρωση για τις θέσεις της κυπριακής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του 
Κανονισμού 1049/2001 “Πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής”, όπου προβλέπεται ότι τα σχετικά νομοθετικά έγγραφα 
πρέπει να γίνονται συστηματικά προσβάσιμα στο κοινό.  
 
Κατά την 59η Διάσκεψη της COSAC συζητήθηκαν τα επιτεύγματα της Βουλγαρικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η ενοποίηση και συνδεσιμότητα των Δυτικών 
Βαλκανίων στο πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 και η ευρωπαϊκή 
διακοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο του διαλόγου για την επικουρικότητα και 
την αναλογικότητα. 
 
Μέλος της Βουλής συμμετείχε στη Συνάντηση Προέδρων της COSAC στη Σόφια την 21η 
και στις 22 Ιανουαρίου 2018. Συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Βουλγαρικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το Μέλλον της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος των 
περιφερειακών στρατηγικών της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη, σταθερότητα και ασφάλεια.  
 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας  

Αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην 11η 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ στο Ταλίν από τις 7 έως τις 
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9 Σεπτεμβρίου 2017 στα πλαίσια της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. 
Κατά τη Διάσκεψη αντηλλάγησαν απόψεις με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας αναφορικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της ΚΕΠΠΑ 
και της ΚΠΑΑ. Συζητήθηκαν επίσης η θέση και ο ρόλος της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή, 
καθώς και οι υπερατλαντικές σχέσεις, η τρέχουσα κατάσταση στα σύνορα της ΕΕ, οι 
τρόποι ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και τέλος η πρακτική διάσταση των 
υβριδικών πολέμων, περιλαμβανομένων του κυβερνοχώρου και των στρατηγικών 
επικοινωνιών. Με την ευκαιρία της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση 
των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών των μεσογειακών χωρών της ΕΕ, “GroupMed”, 
όπου συζητήθηκαν οι τρέχουσες προκλήσεις που αφορούν ιδιαίτερα τα κράτη της 
περιοχής. 
 
Αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στη 12η Διακοινοβουλευτική 
Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ στη Σόφια από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου 
2018 στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της Βουλγαρικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Κατά τη Διάσκεψη διεξήχθη η καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με 
την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας αναφορικά με τις προτεραιότητες 
και τις στρατηγικές της ΕΕ στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ. Πραγματοποιήθηκε 
επίσης συζήτηση με την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της 
Βουλγαρίας σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και 
συζήτηση για την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ. Στο περιθώριο της 
Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε η συνάντηση “GroupMed” για συντονισμό δράσεων των 
αντιπροσωπιών των μεσογειακών χωρών της ΕΕ επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
της Διάσκεψης. Στη σχετική Κοινή Δήλωση των επικεφαλής των αντιπροσωπιών 
προστέθηκε, με πρωτοβουλία της κυπριακής πλευράς, αναφορά στη θέση της ΕΕ για 
τις παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και απευθύνθηκε έκκληση για συμμόρφωση προς 
το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, το κοινοτικό κεκτημένο, τις αρχές της ΕΕ, 
καθώς και τις αρχές καλής γειτονίας.  
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε στη 2η Κοινοβουλευτική Συνάντηση 
“GroupMed” -εκτός πλαισίων Διάσκεψης ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ- που φιλοξένησε στη 
Γρανάδα την 31η Μαΐου και την 1η Ιουνίου 2018 το κοινοβούλιο της Ισπανίας. Θέματα 
συζήτησης αποτέλεσαν η μετανάστευση, η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), 
η κατάσταση στο Σαχέλ και η διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια. Η συνάντηση 
ολοκληρώθηκε με υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης. 
 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό 
και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ  

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού συμμετείχαν στη Διακοινοβουλευτική 
Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της ΕΕ 
στο Ταλίν στις 30 και την 31η Οκτωβρίου 2017. Τη Διάσκεψη απασχόλησαν θέματα που 
αφορούσαν στο μέλλον της ΟΝΕ, στη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό 
Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της ΕΕ, στους στόχους, τα αποτελέσματα και τις 
προοπτικές των εθνικών μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών προγραμμάτων και στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.  
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Τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από μέλη των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμμετείχε στην 
Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, στη Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
2018 και στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό 
Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 
2018. Οι Διασκέψεις συνδιοργανώθηκαν από το ΕΚ και τη Βουλγαρική Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Τους συνέδρους απασχόλησαν θέματα που αφορούσαν στις 
προτεραιότητες πολιτικής του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018, στην 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και νέων προτεραιοτήτων του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου μετά το 2020 και της χρηματοδότησής τους, στη μελλοντική 
φορολογική πολιτική της ΕΕ και στη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. 
Συζητήθηκαν επίσης θέματα της Τραπεζικής Ένωσης, η μεταρρύθμιση του συστήματος 
ιδίων πόρων της ΕΕ, η ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και σταθερότητας στην ΟΝΕ 
και ο ρόλος των κοινοβουλίων στη μετάβαση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.  
 
Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ  

Βάσει του άρθρου 88 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, που προβλέπει ότι ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της Ευρωπόλ θα ασκείται από το ΕΚ και τα εθνικά 
κοινοβούλια, η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, 
το Μάιο 2016 αποφάσισε τη συγκρότηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ.  
 
Κατά την Ιδρυτική Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 
2017 τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας υποστήριξαν ότι πρέπει να επιτευχθεί 
σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ιδιωτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της επεξεργασίας δεδομένων. Άλλοι προβληματισμοί που εκφράστηκαν 
αφορούσαν στις ενέργειες της Ευρωπόλ για αναχαίτιση της επέκτασης της 
ριζοσπαστικοποίησης στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και τις εξελίξεις σε σχέση με τη 
συνεργασία της Ευρωπόλ με συγκεκριμένα τρίτα κράτη.  
 
Στη δεύτερη συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ στη Σόφια στα πλαίσια της Βουλγαρικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Μάρτιο του 2018 υιοθετήθηκε Κανονισμός 
Λειτουργίας της ΜΟΚΕ, στον οποίο περιλήφθηκαν τροπολογίες που είχε υποβάλει η 
κυπριακή αντιπροσωπία κατά την πρώτη συνάντηση τον Οκτώβριο του 2017. Τα μέλη 
της αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν στην αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση στα Βαλκάνια, 
ιδίως υπό το φως αναφορών για οργάνωση και χρηματοδότησή της και από κρατικές 
δομές χωρών εταίρων της Ευρωπόλ. 
 
Όσον αφορά στην εξωτερική στρατηγική της Ευρωπόλ για το 2017-2020, έγινε αναφορά 
στις διαδικασίες συνομολόγησης συμφωνιών που θα επιτρέπουν ανταλλαγή 
προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και των μεσογειακών χωρών, 
περιλαμβανομένης της Τουρκίας. Οι Κύπριοι βουλευτές εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις 
κατά πόσο η χώρα αυτή μπορεί να εγγυηθεί τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων, 
καθώς και ανησυχία για ενδεχόμενη κατάχρηση μιας τέτοιας συμφωνίας από την 
Τουρκία, προκειμένου να εντείνει την καταπίεση και τις διώξεις αντιφρονούντων, υπό το 
φως μάλιστα του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης στη χώρα. Παράλληλα, στηλιτεύτηκε η 
μη εφαρμογή των προνοιών της υφιστάμενης Στρατηγικής Συμφωνίας Τουρκίας-
Ευρωπόλ για την Κύπρο και η έλλειψη συνεργασίας στον τομέα της Δικαιοσύνης και 
των Εσωτερικών Υποθέσεων από πλευράς Τουρκίας. 
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Επισκέψεις αξιωματούχων από θεσμικά όργανα της ΕΕ  

21η Σεπτεμβρίου 2017: Συνάντηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος με αντιπροσωπία της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ στο πλαίσιο 
διερευνητικής αποστολής της στην Κύπρο για τη βιομηχανοποίηση του λιμανιού της 
Λάρνακας μετά από αναφορές οργανωμένων φορέων και πολιτών από τη Λάρνακα και 
Αραδίππου προς την επιτροπή για ενδεχόμενους περιβαλλοντικούς και άλλους 
κινδύνους από την ανάπτυξη αυτή. 
 
10 Οκτωβρίου 2017: Κοινή συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με την 
Επίτροπο της ΕΕ αρμόδια για τις Μεταφορές κ. Violetta Bulc. Συζητήθηκαν η 
αεροπορική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, θέματα εμπορικής ναυτιλίας, μείωσης των 
εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, οδικής ασφάλειας κ.ά.  
 
16 Οκτωβρίου 2017: Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για Θέματα Περιβάλλοντος, 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Karmenu Vella έγινε δεκτός από τον προεδρεύοντα 
της Βουλής και είχε κοινή συνάντηση με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονταν του χαρτοφυλακίου του επιτρόπου, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλική οικονομία, στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη Φύση, τους 
Ανθρώπους και την Οικονομία, καθώς και θέματα θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας που 
σχετίζονται με την Κύπρο.  
 
20 Οκτωβρίου 2017: Ο κ. Λάζαρος Λαζάρου, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, επέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016. Στις 23 Οκτωβρίου 2017 ο κ. Λαζάρου παρουσίασε 
την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε 
κοινή τους συνεδρία.  
 
11 Νοεμβρίου 2017: Συνάντηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού με τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τον 
Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους κ. Günther Oettinger. Η συζήτηση 
περιστράφηκε γύρω από το δημοσιονομικό πλαίσιο και τη διαμόρφωση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, 
ώστε η Ευρώπη να καταστεί πιο αποτελεσματική, να είναι κοντά στους πολίτες και να 
έχει προστιθέμενη αξία το κάθε ευρώ που δαπανάται από ευρωπαϊκούς πόρους. 
Συζητήθηκαν επίσης οι προκλήσεις που αναφύονται από την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) σε συνδυασμό με την ανάγκη αύξησης των 
δαπανών της Ένωσης για την ΚΕΠΠΑ, καθώς και η αντιμετώπιση της προσφυγικής 
κρίσης.  
 
4 Απριλίου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε αντιπροσωπία της Επιτροπής για τις 
Πολιτικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις του ΕΚ (LIBE) με 
επικεφαλής τον εισηγητή για παρακολούθηση του θέματος των αγνοουμένων της 
Κύπρου κ. López Aguilar. Η αντιπροσωπία είχε επίσης συνάντηση με την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων. Στις 
10 Ιουλίου 2018 ο κ. Aguilar παρουσίασε σχετική Έκθεση στο πλαίσιο συνεδρίας της 
Επιτροπής LIBE. Αναμένεται η υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος από το ΕΚ.    
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7 Μαΐου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε την Πρόεδρο της Επιτροπής 
Αναφορών του ΕΚ κ. Cecilia Wikström και παρέθεσε δείπνο εργασίας επ’ ευκαιρία της 
διερευνητικής αποστολής της αντιπροσωπίας της Επιτροπής στην περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου. Κατά τη συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις για το ζήτημα της 
Αμμοχώστου και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου συνεπεία της τουρκικής εισβολής, την 
αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα της νήσου ως απότοκο του παράνομου 
εποικισμού, καθώς και σε σχέση με την υπέρμετρη στρατιωτικοποίηση των 
κατεχομένων από την Τουρκία.  
 
17 Ιουλίου 2018: Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών είχαν συνάντηση με τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για την Ένωση 
Ασφάλειας κ. Julian King. Τονίστηκε εκατέρωθεν η χρησιμότητα συλλογικής 
προσπάθειας και συνεργασίας στους διάφορους τομείς της ασφάλειας και ιδιαίτερα στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της εσωτερικής 
ασφάλειας ευρύτερα για την αποτελεσματική προστασία της Ένωσης και των κρατών 
μελών. 
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο  

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Βουλή συμμετείχε με τριμελή αντιπροσωπία στη 14η 
Σύνοδο της Ολομέλειας της ΚΣΕΜ, που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο στις 28 και 29 
Απριλίου 2018. 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 και Επιτροπή για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και 
το Νερό). Κύριο θέμα της Συνόδου ήταν οι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ 
των κοινοβουλίων-μελών της Συνέλευσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση του φαινομένου της τρομοκρατίας και των επιπτώσεών του στην 
ευρωμεσογειακή περιφέρεια.  
 
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στην 5η Σύνοδο Προέδρων των 
Κοινοβουλίων μελών της ΚΣΕΜ, που πραγματοποιήθηκε επίσης στο Κάιρο στις 28 
Απριλίου 2018, με το ίδιο θέμα συζήτησης. Σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Βουλής 
υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της τρομοκρατίας 
και τόνισε την ανάγκη στήριξης των χωρών της περιοχής στους τομείς της ασφάλειας 
και διαχείρισης των συνόρων, αλλά και της παροχής βοήθειας στις δημοκρατικές 
κυβερνήσεις μέσω της υιοθέτησης σειράς μέτρων. Ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε 
επίσης αναφορά στον ρόλο της Κύπρου αφενός ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και 
Μέσης Ανατολής και αφετέρου ως παράγοντα σταθεροποίησης στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στην ενισχυμένη 
συνεργασία. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου ο Πρόεδρος της Βουλής είχε 
συνάντηση με τον Πρόεδρο του αιγυπτιακού κοινοβουλίου δόκτορα Ali Abdel Aal, στον 
οποίο απηύθυνε πρόσκληση για επίσκεψη στην Κύπρο, αλλά και πρόσκληση για 
συμμετοχή στην Πρώτη Κοινοβουλευτική Τριμερή Συνάντηση Κύπρου-Αιγύπτου-
Ελλάδας, που θα γίνει στην Κύπρο ενδεχομένως πριν από το τέλος του έτους. 
 
Η Βουλή συμμετείχε επίσης με ένα μέλος της σε συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών 
Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνέλευσης στο 
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Στρασβούργο στις 6 Φεβρουαρίου 2018. Συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις στην 
περιοχή της Μεσογείου και οι προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει η περιοχή 
εντός του 2018, περιλαμβανομένων των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, της 
τρομοκρατίας και του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος. 
 
Τέλος, η Βουλή συμμετείχε με ένα μέλος της σε συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος και Νερού στο Κάιρο στις 17 Οκτωβρίου 2017. Στη συνάντηση 
συζητήθηκαν οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη θαλάσσια ρύπανση και τη μόλυνση των υδάτινων πόρων.  
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης  

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η κυπριακή αντιπροσωπία στην ΚΣΣΕ συμμετείχε 
στις Συνόδους της Συνέλευσης τον Οκτώβριο του 2017 και τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο 
και τον Ιούνιο του 2018. Τα μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν επίσης σε μεγάλο 
αριθμό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών και πολιτικών ομάδων της 
Συνέλευσης. Συνέχισαν επίσης το έργο διαφώτισης βουλευτών άλλων εθνικών 
αντιπροσωπιών και αξιωματούχων του οργανισμού σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα 
και συμμετείχαν στη συζήτηση πολλών θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.  
 
Θέματα που απασχόλησαν ιδιαίτερα τα μέλη της αντιπροσωπίας αποτέλεσαν η 
σύγκληση της συνόδου κορυφής των αρχηγών των κρατών μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης το 2018, η διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στην 
Ευρώπη, οι δραστηριότητες του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη, η κατάσταση στην Τουρκία και οι πρόωρες εκλογές στη χώρα, οι 
ανθρωπιστικές ανάγκες των εκτοπισθέντων και οι μελλοντικές προκλήσεις για την 
Ευρώπη, το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά ελλείμματα στην Ευρώπη, η διερεύνηση 
υποθέσεων διαφθοράς και χρηματισμού πρώην και νυν μελών της Συνέλευσης, καθώς 
και η παραίτηση του τότε Προέδρου της Συνέλευσης και συνεπώς η εκλογή νέου 
Προέδρου. 
 
Κατά το Τέταρτο Μέρος της Συνόδου 2017 η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
εκλέγηκε με μεγάλη πλειοψηφία Πρόεδρος της ΚΣΣΕ, μετά την παραίτηση του τότε 
Πρόεδρου του σώματος. Ήταν η πρώτη φορά από το 1961, όταν η ΚΔ έγινε μέλος του 
οργανισμού, που Κύπριος βουλευτής εξελέγη στην προεδρία της Συνέλευσης. Στην 
ομιλία της μετά την εκλογή της επανέλαβε μεταξύ άλλων τη δέσμευσή της για 
προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας της προήδρευσε μεταξύ άλλων των συνεδριάσεων της 
ολομέλειας, του Προεδρείου, της Προεδρικής Επιτροπής και της Μόνιμης Επιτροπής 
της ΚΣΣΕ. Προσφώνησε επίσης τη 1297η Συνεδρία της Επιτροπής Αναπληρωτών 
Υπουργών των σαράντα επτά (47) χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και είχε 
μεταξύ άλλων συναντήσεις με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού, με αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων, με Προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και με μόνιμους 
αντιπροσώπους χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και μέλη της Συνέλευσης. 
Προσφώνησε εξάλλου συνέδριο στη Βουλή των Λόρδων στο Λονδίνο με θέμα “Η 
ψυχική υγεία των παιδιών και δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά”. Στο πλαίσιο αυτό είχε 
χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο 
της Βουλής των Λόρδων. Προήδρευσε επίσης του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη 
Δημοκρατία στο Στρασβούργο και πραγματοποίησε επίσημες επισκέψεις στην 
Κοπεγχάγη και στην Αθήνα, στη διάρκεια των οποίων συναντήθηκε με την πολιτική και 
πολιτειακή ηγεσία των δύο χωρών και με εκπροσώπους ΜΚΟ.  
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Κατά την ίδια Σύνοδο πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής του ετήσιου Βραβείου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Václav Havel”. Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Murat 
Arslan, πρώην πρόεδρο της καταργηθείσας πλέον Ένωσης Δικαστών και Κατηγόρων 
της Τουρκίας και εισηγητή του τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο οποίος τελεί 
υπό κράτηση από το 2016. Παρών στην τελετή ήταν και ο πρώην βουλευτής και διά βίου 
μέλος της Συνέλευσης κ. Χρήστος Πουργουρίδης ως μέλος του Συμβουλίου Επιλογής 
του Ιδρύματος “Havel”.  
 
Στην ίδια σύνοδο, με πρωτοβουλία της επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, 
πραγματοποιήθηκε επίσης ειδική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού κατά την οποία 
φωταγωγήθηκε το κτίριο με ροζ χρώμα. Πραγματοποιήθηκε επίσης ολοήμερη 
διαφωτιστική εκδήλωση.  
 
Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας και εκ των Αντιπροέδρων της Συνέλευσης 
συμμετείχε στις συνεδρίες του Προεδρείου και της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ στην 
Κοπεγχάγη στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2017, με την ευκαιρία της εξάμηνης Προεδρίας της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης από τη Δανία και μίλησε για το 
θέμα της αυτοδιάθεσης και απόσχισης. Αναφερόμενος στην τουρκική εισβολή και στη 
συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, τόνισε πως οποιαδήποτε 
απόπειρα διχοτόμησης του νησιού, είτε άμεση είτε έμμεση, ή οποιαδήποτε προσπάθεια 
εισαγωγής συνομοσπονδιακών στοιχείων στο πλαίσιο λύσης θα έχει καταστροφικές 
συνέπιες και κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί τη διεθνή νομιμότητα.   
 
Στις 28 Νοεμβρίου 2017 μέλος της αντιπροσωπίας πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας 
στο Ταλίν ως εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών και ΜΜΕ της 
ΚΣΣΕ για το θέμα της διαμόρφωσης της εκπαίδευσης για τους πολίτες της ψηφιακής 
εποχής. Συναντήθηκε επίσης με την Υπουργό Παιδείας και Έρευνας της Εσθονίας, 
άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ΜΚΟ. 
 
Κατά το Πρώτο Μέρος της Συνόδου 2018 η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, 
ως απερχόμενη Πρόεδρος του σώματος, παρουσίασε ενώπιον της ολομέλειας της 
Συνέλευσης την έκθεση πεπραγμένων της Συνέλευσης και της Μόνιμης Επιτροπής της 
ΚΣΣΕ για την τελευταία τετραμηνία.  
 
Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας εκλέγηκε επίσης ομόφωνα ως μία εκ των 
Αντιπροέδρων της ΚΣΣΕ για το 2018 και ως εκ τούτου συμμετέχει στο Προεδρείο του 
σώματος. Ορίστηκε επίσης από τον νέο Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Προεδρείο 
εκπρόσωπος της ΚΣΣΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου 
(“Επιτροπή της Βενετίας”).  
 
Μέλος της αντιπροσωπίας ορίστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά εκπρόσωπος της 
αντιπροσωπίας στην Υποεπιτροπή Διενέξεων μεταξύ χωρών-μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και παράλληλα παραμένει γενικός εισηγητής για θέματα προϋπολογισμού του 
οργανισμού.  
 
Μέλος της αντιπροσωπίας προτάθηκε από την πολιτική του ομάδα των Σοσιαλιστών, 
Δημοκρατικών και Πρασίνων και εκλέγηκε ομόφωνα αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Πολιτισμού, Επιστημών και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ.  
 
Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 μέλος της αντιπροσωπίας πραγματοποίησε επίσκεψη 
εργασίας στο Ελσίνκι ως εισηγητής της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών και ΜΜΕ της 
ΚΣΣΕ για το θέμα της διαμόρφωσης της εκπαίδευσης για τους πολίτες της ψηφιακής 
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εποχής. Συναντήθηκε μεταξύ άλλων με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας της 
Φινλανδίας και μέλη της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού του κοινοβουλίου της 
χώρας.    
 
Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας και το μέλος της αντιπροσωπίας στην Επιτροπή 
Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ συμμετείχαν σε εργασίες της 
Επιτροπής στο Παρίσι στις 12 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο ανοικτής συζήτησης για τις 
τρέχουσες εξελίξεις η πρόεδρος της Επιτροπής Ολλανδή βουλευτής κ. Ria Oomen-
Ruijten αναφέρθηκε στην ένταση που προκάλεσε η Τουρκία στην ΑΟΖ της ΚΔ και στη 
δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις σχετικές παράνομες 
ενέργειες της Τουρκίας. Πρόσθεσε δε ότι τέτοιες ενέργειες έρχονται σε αντίθεση με τις 
δεσμεύσεις της Τουρκίας για δημιουργία σχέσεων καλής γειτονίας με όλες τις χώρες 
μέλη της ΕΕ. Τα μέλη της αντιπροσωπίας  αναφέρθηκαν εκτενώς στις ενέργειες της 
Τουρκίας, τονίζοντας  πως  αντιβαίνουν σε κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου και 
υπονομεύουν τη διεθνή έννομη τάξη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΚΔ. 
Υπογράμμισαν επίσης πως η κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία συντηρεί κλίμα 
δυσπιστίας, το οποίο υπονομεύει την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών προς 
επίλυση του Κυπριακού.   
 
Σε συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣΣΕ στις 15 Μαρτίου 2018 στο Παρίσι μέλος της 
αντιπροσωπίας ορίστηκε εκ μέρους της πολιτικής του ομάδας των Σοσιαλιστών, 
Δημοκρατικών και Πρασίνων μέλος της Επιτροπής για την Εκλογή Δικαστών στο ΕΔΑΔ.  
 
Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής 
Μετανάστευσης, Προσφύγων και Δημογραφίας της ΚΣΣΕ στο Αμμάν της Ιορδανίας στις 
22 Μαρτίου 2018. Συζητήθηκε το προσχέδιο ψηφίσματος και σύστασης για τις 
ανθρωπιστικές ανάγκες των εκτοπισμένων ατόμων στην Ευρώπη, όπου η Κύπρια 
βουλευτής πέτυχε την υιοθέτηση σημαντικών τροπολογιών για την Κύπρο. Ειδικότερα, 
από το προσχέδιο ψηφίσματος απαλείφθηκε πρόνοια που αφορούσε στη λειτουργία της 
“Επιτροπής Αποζημιώσεων” ως αποτελεσματικού μηχανισμού αποκατάστασης των 
περιουσιακών δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων. Στο πλαίσιο της 
συνεδρίας τα μέλη της Επιτροπής έγιναν δεκτά σε ακρόαση από το βασιλιά Αμπντάλλα 
Β΄ της Ιορδανίας.  
 
Κατά το Δεύτερο Μέρος της Συνόδου 2018 υιοθετήθηκαν ψήφισμα και σύσταση με 
σημαντικές αναφορές στους εκτοπισθέντες της Κύπρου. Το ψήφισμα καλεί μεταξύ 
άλλων τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το έργο της ΔΕΑ 
παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες για διακρίβωση της τύχης τους. Επίσης, 
ενθαρρύνει τα μέρη να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο την 
οριστική επίλυση του Κυπριακού, που θα καλύπτει και την πτυχή του περιουσιακού. 
Επισημαίνεται ταυτόχρονα πως η συνολική αποκατάσταση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων των εκτοπισθέντων της Κύπρου θα επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνολική 
διευθέτηση του Κυπριακού. Στη σύσταση υπάρχει ρητή πρόνοια για την υποχρέωση των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ όσον αφορά στις αποζημιώσεις 
για τους εκτοπισθέντες. Σε παρέμβασή της η επικεφαλής της αντιπροσωπίας 
αναφέρθηκε στο θέμα των Κυπρίων εκτοπισθέντων, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως οι 
χιλιάδες πρόσφυγες που αναγκάστηκαν ένεκα της τουρκικής εισβολής του 1974 να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου 
εξακολουθούν ακόμη να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές 
παραμέτρους του κυπριακού προβλήματος. Υπογράμμισε επίσης το δικαίωμα της 
επιλογής που πρέπει να έχουν οι εκτοπισθέντες στο αναφαίρετο δικαίωμα της 
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επιστροφής στις πατρογονικές τους εστίες και αναφέρθηκε στις παραβιάσεις των 
θρησκευτικών και πολιτιστικών τους δικαιωμάτων.  
 
Μέλος της αντιπροσωπίας μίλησε επίσης για το θέμα της παρέκκλισης από το άρθρο 15 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της κήρυξης ενός 
συμβαλλόμενου κράτους σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Υπογράμμισε πως η 
συνεχιζόμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Τουρκία είναι απαράδεκτη, 
προσθέτοντας ότι οι αρχές της χώρας χρησιμοποιούν την κατάσταση ως πρόσχημα για 
παρέκκλιση από το άρθρο 15, για να περιορίσουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και 
ελευθερίες Τούρκων πολιτών και αντιφρονούντων. 
 
Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητά της ως τέως Προέδρου της ΚΣΣΕ, 
προσφώνησε ακρόαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου 
Ανάπτυξης με θέμα “Η ψυχική υγεία των παιδιών και δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά”.   
 
Σε συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμών, Ασυλίας και Θεσμικών Θεμάτων της ΚΣΣΕ το 
μέλος της αντιπροσωπίας και γενικός εισηγητής για θέματα προϋπολογισμού του 
Συμβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε στην επιτροπή έγγραφο για τη χρήση από τις 
πολιτικές ομάδες της Συνέλευσης του προϋπολογισμού τους για το έτος 2017. 
Παρουσίασε επίσης την Έκθεση για τον Προϋπολογισμό και τις Προτεραιότητες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2018-2019, που υιοθετήθηκε ομόφωνα.  
 
Το μέλος της αντιπροσωπίας και εισηγητής της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, 
Παιδείας και ΜΜΕ για το θέμα του ρόλου της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή, 
παρουσίασε ενώπιον της επιτροπής σχετικό ενημερωτικό μνημόνιο. Αναφέρθηκε ειδικά 
στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους νέους με τρόπο δημιουργικό 
και ποιοτικό, που να ενισχύει την κριτική σκέψη και τη διαμόρφωση ελεύθερων και 
υπεύθυνων πολιτών.  
 
Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας προτάθηκε και ορίστηκε ομόφωνα, στην παρουσία 
του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Joseph Daul, προεδρεύουσα της 
ομάδας, μετά την αναστολή της προεδρίας του τότε Προέδρου της, λόγω αναφοράς του 
ονόματός του στην Έκθεση της Ανεξάρτητης Διερευνητικής Επιτροπής περί ισχυρισμών 
διαφθοράς μελών της Συνέλευσης. Η Κύπρια βουλευτής θα εκπροσωπεί την πολιτική 
της ομάδα μεταξύ άλλων στις συνεδρίες του Προεδρείου και της Προεδρικής Επιτροπής 
της Συνέλευσης, στην ολομέλεια της ΚΣΣΕ, στη Μόνιμη Επιτροπή και στις συνεδρίες του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.    
 
Η επικεφαλής και το μέλος της αντιπροσωπίας στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων 
και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής στην Αθήνα στις 25 
Μαΐου 2018. Οι Κύπριοι βουλευτές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο θέμα των μεγάλων 
αριθμών προσφύγων και μεταναστών σε νησιά της Ελλάδας σε ιδιαίτερα δύσκολες 
συνθήκες και τόνισαν την ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αρωγής στη χώρα.   
 
Σε συνεδρία του Προεδρείου στο Ζάγκρεμπ την 31η Μαΐου 2018 η επικεφαλής της 
αντιπροσωπίας έθεσε εκ νέου το θέμα της μη πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων από τον Πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στην 
προγραμματισθείσα Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πρόεδρων Κοινοβουλίων στην Άγκυρα τον 
Σεπτέμβριο του 2018. Ως εκ τούτου, ζήτησε από την ΚΣΣΕ τη ματαίωση της Διάσκεψης. 
Έθεσε επίσης το θέμα της συνεχιζόμενης κατοχής μέρους της Κύπρου και της μη 
αναγνώρισης της ΚΔ από την Τουρκία. Τελικά, η Τούρκικη Εθνοσυνέλευση, με επιστολή 
της προς τον Πρόεδρο της ΚΣΣΕ, ανακοίνωσε τη ματαίωση της Διάσκεψης, 



68 
 

επικαλούμενη τη διενέργεια πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Το Προεδρείο της 
Συνέλευσης σε μετέπειτα συνεδρία του αποφάσισε την οριστική πραγματοποίηση της 
Διάσκεψης στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2019.   
 
Σε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ στο Ζάγκρεμπ την 1η Ιουνίου 2018 με 
την ευκαιρία της εξάμηνης Κροατικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, η επικεφαλής της αντιπροσωπίας ως προεδρεύουσα της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπέβαλε ερώτηση στην Υπουργό 
Εξωτερικών της Κροατίας σε σχέση με την προώθηση της υπογραφής και επικύρωσης 
από περισσότερες χώρες του οργανισμού της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα αδικήματα που σχετίζονται με πολιτιστικά αγαθά, γνωστής ως “Σύμβασης της 
Λευκωσίας”. Απαντώντας η Υπουργός τόνισε τη σημασία της Σύμβασης και υποσχέθηκε 
να προωθήσει το θέμα.   
 
Κατά το Τρίτο Μέρος της Συνόδου 2018 μέλος της αντιπροσωπίας μίλησε στην 
ολομέλεια της Συνέλευσης εκ μέρους της πολιτικής ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς για το θέμα της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφερόμενος στις 
πρόσφατες εκλογές στην Τουρκία και στις διώξεις υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στη χώρα, υπογράμμισε πως οι εκλογές διεξήχθησαν υπό καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης και με έγκλειστους στις φυλακές πολλούς εκ των αντιπάλων του 
Ερντογάν.  
 
Το ίδιο μέλος, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια για την ανθρωπιστική κατάσταση των 
προσφύγων στις γειτονικές χώρες της Συρίας, υπογράμμισε τη διαφωνία της Ενωμένης 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς όσον αφορά στη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, καθότι η Συμφωνία 
υπονομεύει το κατοχυρωμένο δικαίωμα στο άσυλο, έχοντας μετατρέψει τους 
πρόσφυγες σε αντικείμενο παζαριού με το καθεστώς Ερντογάν. 
 
Σε συνεδρία της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η επικεφαλής της 
κυπριακής αντιπροσωπίας ορίστηκε εκ νέου ομόφωνα προεδρεύουσα της ομάδας.  
 
Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα “Η συνεισφορά των 
γυναικών στην παγκόσμια ειρήνη και στην εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325 (2000) του 
Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ-Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια”. Επισήμανε δε μεταξύ 
άλλων πως οι γυναίκες της Κύπρου συμμετέχουν ενεργά στην ειρηνευτική διαδικασία 
προς επίλυση του Κυπριακού. Ανέφερε επίσης ότι ο ρόλος των γυναικών ήταν 
ανέκαθεν, τόσο πριν όσο και μετά την τουρκική εισβολή του 1974, καθοριστικός στην 
κυπριακή κοινωνία και ως τέτοιος μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη ειρήνης 
και ασφάλειας στην Κύπρο. 
 
Η επικεφαλής και μέλος της αντιπροσωπίας είχαν συνάντηση με τη νεοεκλεγείσα 
Πρόεδρο της ΚΚΣΕ κ. Liliane Maury-Pasquier. Οι Κύπριοι βουλευτές ενημέρωσαν την 
Πρόεδρο για την παρούσα φάση του Κυπριακού, εκφράζοντας την ελπίδα σύντομα να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών προς επίλυσή 
του. Ευχήθηκαν δε όπως η Τουρκία επιδείξει ειλικρινή βούληση προς αυτή την 
κατεύθυνση, ώστε να τερματιστεί η συνεχιζόμενη για σαράντα τέσσερα χρόνια κατοχή 
τμήματος της Κύπρου και να επανενωθούν η χώρα και ο λαός της. 
  
Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα στις 23 
Ιουλίου 2018 μαζί με το γενικό εισηγητή της εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τερματισμό των κρατήσεων ασυνόδευτων παιδιών-μεταναστών και μέλη της 
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Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισθέντων της Συνέλευσης. Η 
αποστολή επισκέφθηκε Παιδικά Χωριά SOS Ασυνόδευτων Παιδιών.  
 
Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) 

Από τις 14 έως τις 19 Οκτωβρίου 2017 τετραμελής αντιπροσωπία με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην 137η Συνέλευση του IPU 
στην Αγία Πετρούπολη με κύριο θέμα “Προωθώντας τον πολιτιστικό πλουραλισμό και 
την ειρήνη μέσω του διαθρησκειακού και διεθνοτικού διαλόγου”. Άλλα βασικά θέματα 
συζήτησης αφορούσαν στη διατήρηση της ειρήνης προς επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, 
τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
καθώς και στην 20ή επέτειο της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τη Δημοκρατία. Ως επείγον 
συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη το θέμα “Ο τερματισμός της σοβαρής 
ανθρωπιστικής κρίσης, των διώξεων και των βίαιων επιθέσεων κατά των Rohingya, που 
αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και η διασφάλιση της άνευ όρων 
ασφαλούς επιστροφής τους στην πατρίδα τους Μιανμάρ”. Το προσχέδιο ψηφίσματος 
υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια. 
 
Στην Αγία Πετρούπολη έγινε επίσης συνάντηση της ομάδας για την Κύπρο με τη 
συμμετοχή δύο εκ των τριών συντονιστών της ομάδας, του Βέλγου γερουσιαστή κ. Pol 
Van Den Driessche και του Πορτογάλου βουλευτή κ. De Matos Rosa, των μελών της 
αντιπροσωπίας της Βουλής και εκπροσώπων τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων. 
Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη μη 
επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά και την επακόλουθη 
αναστολή τους. Υπογράμμισαν δε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει 
προσηλωμένη στην επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων προς εξεύρεση 
κοινώς αποδεκτής βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, στη βάση 
του διεθνούς δικαίου, των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της 
ΕΕ. 
 
Από τις 24 μέχρι τις 28 Μαρτίου 2018 τετραμελής αντιπροσωπία με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην 138η Συνέλευση του IPU στη 
Γενεύη με κύριο θέμα “Ενίσχυση του διεθνούς καθεστώτος για τους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες: ανάγκη για τεκμηριωμένες λύσεις πολιτικής”. Άλλα βασικά θέματα 
συζήτησης ήταν η διατήρηση της ειρήνης προς επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις ΑΠΕ, καθώς και η ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας για τη μετανάστευση και τη διαχείρισή της, υπό το φως της συζήτησης που 
διεξάγεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ με στόχο την υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση. Στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης 
εξάλλου συμπεριλήφθηκε ως επείγον το θέμα “Οι συνέπειες της δήλωσης των ΗΠΑ για 
την Ιερουσαλήμ και τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού στην Ιερουσαλήμ υπό το 
φως του Χάρτη και των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ”. Το προσχέδιο ψηφίσματος υιοθετήθηκε 
κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια.  
 
Πραγματοποιήθηκε εξάλλου συνάντηση της ομάδας για την Κύπρο με τη συμμετοχή δύο 
εκ των τριών συντονιστών της ομάδας, του Βέλγου γερουσιαστή κ. Pol Van Den 
Driessche και του Πορτογάλου βουλευτή κ. De Matos Rosa και των μελών της 
αντιπροσωπίας της Βουλής. Τα τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα δεν 
εκπροσωπήθηκαν. Οι δύο συντονιστές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την 
απουσία εκπροσώπων των τουρκοκυπριακών κομμάτων και ιδιαίτερα για την 
παράλειψη της τουρκοκυπριακής πλευράς να ενημερώσει τη γραμματεία του 
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οργανισμού. Οι Κύπριοι βουλευτές ενημέρωσαν τους συντονιστές της ομάδας για το 
αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά λόγω της 
τουρκικής στάσης και επανέλαβαν παράλληλα, την προσήλωση της ελληνοκυπριακής 
πλευράς στην επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων προς εξεύρεση λύσης στο 
κυπριακό πρόβλημα, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των σχετικών ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ και του κοινοτικού κεκτημένου. Αναφέρθηκαν εξάλλου στις προκλητικές ενέργειες 
της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου, κατά παράβαση κάθε αρχής του διεθνούς δικαίου 
και υποστήριξαν ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την προοπτική επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων. 
 
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας που υιοθετήθηκε 
από το IPU το 1997 και καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ πριν δέκα χρόνια να εορτάζεται στις 
15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ο Πρόεδρος της Βουλής προέβη σε ειδική αναφορά 
ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. Μεταξύ άλλων είπε ότι η διπλή αυτή επέτειος 
δίνει την ευκαιρία στα κοινοβούλια να ανασκοπήσουν την πορεία της δημοκρατίας κατά 
τα τελευταία είκοσι χρόνια, να εορτάσουν την αξιόλογη προαγωγή των δημοκρατικών 
θεσμών ανά το παγκόσμιο και παράλληλα να προβληματιστούν για την πραγματική 
σημασία των αρχών και αξιών που η δημοκρατία πρεσβεύει και προστατεύει σήμερα σε 
πολλά μέρη της υφηλίου. 
 
Στις 12 Νοεμβρίου 2017 μέλος της Βουλής συμμετείχε στη Βόννη της Γερμανίας σε 
Κοινοβουλευτική Συνάντηση του IPU, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 23ης 
Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή (COP23). Συζητήθηκαν κυρίως οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, που ολοκληρώθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2015. Υιοθετήθηκε κείμενο Συμπερασμάτων, το οποίο περιλάμβανε 
κυρίως την αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί στην πρακτική εφαρμογή της 
Συμφωνίας, καθώς και τη δεδηλωμένη προσήλωση και δέσμευση των 
κοινοβουλευτικών όλων των χωρών προς τους στόχους της Συμφωνίας. 
 
Στις 2 Ιουνίου 2018 μέλος της Βουλής συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρία της γεωπολιτικής 
ομάδας “Twelve Plus” του IPU στη Λισαβόνα κατά την οποία συζητήθηκαν κυρίως 
τροποποιήσεις του καταστατικού και των κανονισμών του IPU, που αναμένεται να 
υιοθετηθούν κατά την 139η Συνέλευση της Ένωσης τον ερχόμενο Οκτώβριο στη Γενεύη. 
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στην ΚΣΜ με τετραμελή αντιπροσωπία. Στα 
πλαίσια της ΚΣΜ λειτουργούν οι τρεις μόνιμες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν 
ενεργά όλα τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας: Επιτροπή για την Πολιτική 
Συνεργασία και Συνεργασία για την Ασφάλεια, Επιτροπή για την Οικονομική, Κοινωνική 
και Περιβαλλοντική Συνεργασία και Επιτροπή για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η 12η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΣΜ για το 2018 
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στο Βουκουρέστι.  
 
Τη σύνοδο της ολομέλειας απασχόλησαν θέματα που εμπίπτουν στο έργο των τριών 
μόνιμων επιτροπών της ΚΣΜ, όπως η ασφάλεια, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, οι 
πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου, η αντιμετώπιση των κλιματικών 
αλλαγών και η προώθηση των επενδύσεων και του εμπορίου, με στόχο την οικονομική 
ανάκαμψη των μεσογειακών χωρών. Κύπριος βουλευτής μέλος της 2ης Μόνιμης 
Επιτροπής της ΚΣΜ παρουσίασε έκθεση σχετικά με τον ρόλο των κοινοβουλίων στη 
διαχείριση των κλιματικών αλλαγών, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια. Η 
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ολομέλεια, όπως κάθε χρόνο, τίμησε με ειδικό βραβείο προσωπικότητες και 
οργανισμούς που με τη δράση τους προωθούν τους σκοπούς της ΚΣΜ.  
 
Στα πλαίσια απόφασης για θεσμοθέτηση συνεργασίας μεταξύ της ΚΣΜ και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο Κύπριος βουλευτής μέλος της 2ης Μόνιμης 
Επιτροπής για την Οικονομική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Συνεργασία συμμετείχε 
τον Οκτώβριο του 2017 σε συνέδριο στη Ραμπάτ (Μαρόκο) με θέμα “Προώθηση του 
Εμπορίου και των Επενδύσεων στη Μεσόγειο” και τον Ιούλιο του 2018 σε συνέδριο στο 
Βελιγράδι (Σερβία) με θέμα “Προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων στα Δυτικά 
Βαλκάνια και τον ευρύτερο ευρωμεσογειακό χώρο”.  
 
Τον Νοέμβριο του 2017, ο Κύπριος βουλευτής μέλος της 3ης Μόνιμης Επιτροπής της 
ΚΣΜ συμμετείχε μαζί με μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στο IPU σε συνέδριο που 
διοργάνωσαν από κοινού οι δύο οργανισμοί με θέμα “Προώθηση της περιφερειακής 
συνεργασίας για έξυπνη και ανθρώπινη μετανάστευση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο”, το 
οποίο επικεντρώθηκε στην ανθρωπιστική πλευρά της μετανάστευσης και σε 
προτεινόμενες πολιτικές για την εξάλειψη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.  
 
Ο ίδιος βουλευτής παρακολούθησε εξάλλου σεμινάριο που διοργάνωσε τον Ιούνιο του 
2018 στη Γενεύη το Γραφείο του Υπάτου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και είχε ως αντικείμενο την κατάρτιση βουλευτών μελών της ΚΣΜ σε θέματα 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και την εξοικείωσή τους με τη λειτουργία των σχετικών 
μηχανισμών. 

 
Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (CPA) 

Ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στην ανά διετία 24η Διάσκεψη Προέδρων 
Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας από τις 8 έως τις 13 Ιανουαρίου 2018 στις Σεϋχέλλες. 
Η Διάσκεψη επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων σε θέματα σχετικά με τον ρόλο των 
Προέδρων των κοινοβουλίων στην ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση των κοινοβουλίων ως 
θεσμών που προάγουν τον ειλικρινή διάλογο, την ευθύνη λογοδοσίας και τη διαφάνεια. 
Τη Διάσκεψη απασχόλησαν ακόμα η χρήση της τεχνολογίας για υποστήριξη των μελών 
και των λειτουργιών των κοινοβουλίων, η προώθηση της κοινοβουλευτικής έρευνας για 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των σωμάτων και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
Πρόεδροι των κοινοβουλίων στην περιφερειακή και στην παγκόσμια κοινοβουλευτική 
διπλωματία και τη συναφή σχέση μεταξύ κοινοβουλευτικής και εκτελεστικής εξουσίας, 
ενώ σχολίασε ότι μέσα από τις πρωτοβουλίες και τους στόχους που τίθενται 
θεμελιώνεται και ενισχύεται η κοινοβουλευτική διπλωματία σε διμερές και πολυμερές 
επίπεδο.  
 
Σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας για στήριξη των μελών και των κοινοβουλευτικών 
λειτουργιών, ο Πρόεδρος της Βουλής εισηγήθηκε τη δημιουργία συνεργιών εντός των 
κοινοβουλίων μελών της Κοινοπολιτείας μέσα από κοινό δίκτυο όπου μπορούν να 
ανταλλάσσονται κοινοβουλευτικές πληροφορίες και πρακτικές.  Η εισήγηση έτυχε 
θερμής υποδοχής και προωθήθηκε στην ολομέλεια. 
 
Σε ειδική συζήτηση στην ολομέλεια για την ενίσχυση των κοινοβουλίων ως θεσμών που 
προάγουν τον ειλικρινή διάλογο, την ευθύνη λογοδοσίας και τη διαφάνεια ο Πρόεδρος 
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της Βουλής παρέθεσε τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατικές 
κοινωνίες, πρωτίστως την απάθεια και τον σκεπτικισμό του εκλογικού σώματος. 
Αναφερόμενος στον καίριο ρόλο των κοινοβουλίων στη σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ 
πολιτών και κέντρων λήψης αποφάσεων, τόνισε ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος της 
συμμετοχικής δημοκρατίας, πρέπει να προάγονται οι μηχανισμοί της χρηστής διοίκησης 
και της συμμετοχής των πολιτών. Υπογράμμισε ακόμα ότι ο θεσμικός ρόλος των 
κοινοβουλίων πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί, ώστε να καταστούν πιο ευέλικτοι 
και ανεξάρτητοι οργανισμοί, που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών.    
 
Στο περιθώριο της Διάσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής είχε επαφές μεταξύ άλλων με 
τους Προέδρους των κοινοβουλίων της Μάλτας, των Νήσων Κέιμαν, του Πακιστάν, της 
Μαλαισίας, της Ινδίας, του Καναδά και της Αυστραλίας. Συναντήθηκε επίσης με τον 
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Υπουργό Τουρισμού των Σεϋχελλών, καθώς και με 
κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους της χώρας. Επισκέφθηκε επίσης την οικία όπου 
διέμενε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ κατά τη διάρκεια της εκεί εξορίας του. 
 
Ο κυπριακός κλάδος του CPA συμμετείχε με τριμελή αντιπροσωπία του από τις 4 έως 
τις 8 Νοεμβρίου 2017 στην 63η Παγκόσμια Διάσκεψη του Συνδέσμου στην 
Μπανγκλαντές. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα σχετικά με την ανταπόκριση των 
κοινοβουλίων στις προκλήσεις της δημοκρατίας, τη συνεχιζόμενη συζήτηση για την 
κλιματική αλλαγή, την εφαρμογή και προώθηση μέτρων για τους Στόχους Αειφόρου 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την αποτελεσματική εκπροσώπηση των νέων στη 
διακυβέρνηση. 
 
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Διάσκεψης συνήλθαν παράλληλα και οι Γυναίκες-
Κοινοβουλευτικοί της Κοινοπολιτείας (CWP), συνεδρία όπου συμμετείχε η επικεφαλής 
της κυπριακής αντιπροσωπίας. Σε παρέμβασή της με θέμα τον ρόλο των γυναικών-
βουλευτών στην προώθηση και εφαρμογή των Στόχων για Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ 
υπογράμμισε ότι η Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελεί ιδανικό σημείο 
εκκίνησης για τον συντονισμό των ενεργειών προς επίτευξη του στόχου της ειρήνης, 
ασφάλειας και ευημερίας. Αναφερόμενη στον ρόλο των γυναικών-βουλευτών, 
υποστήριξε ότι πρέπει να προωθήσουν μέτρα για την εδραίωση της αειφόρου 
ανάπτυξης, διασφαλίζοντας μέσω της νομοθετικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου την ορθότητα θεσμικών δομών, που προάγουν τη δίκαιη απονομή της 
δικαιοσύνης και το σεβασμό του κράτους δικαίου.  
 
Άλλο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας παρενέβη σε θεματικό εργαστήριο για την 
ανταπόκριση των κοινοβουλίων στις προκλήσεις της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι 
η διεύρυνση των δημοκρατικών διαδικασιών πρέπει να έχει ως βάση τρεις 
παραμέτρους: την παιδεία, τη διαφάνεια και την ελευθερία του λόγου, πυλώνες που 
μπορούν να στηρίξουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία και να συμβάλουν τα μέγιστα 
στην ουσιώδη και πρακτική εφαρμογή της.  
 
Λόγω αναβολής του 48ου Περιφερειακού Συνεδρίου του Συνδέσμου τον Μάιο του 2018 
αποφασίστηκε το Συνέδριο να πραγματοποιηθεί εκτάκτως στο Λονδίνο για μια μόνο 
μέρα, στις 25 Ιουνίου 2018, με τη δυνατότητα συμμετοχής μελών των κλάδων μέσω 
τηλεδιάσκεψης, όπως και έπραξε ο κυπριακός κλάδος. Η επικεφαλής της κυπριακής 
αντιπροσωπίας ενημέρωσε τα μέλη της περιφέρειας για τα πεπραγμένα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα διαδικασίας και στρατηγικής της 
περιφέρειας. 
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Διμελής αντιπροσωπία του κυπριακού κλάδου συμμετείχε στο 1ο Κοινοπολιτειακό 
Κοινοβουλευτικό Φόρουμ στο Λονδίνο από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 
2018. Στόχος του Φόρουμ ήταν η εξέταση των θεμάτων της επικείμενης Διάσκεψης 
Αρχηγών Κρατών της Κοινοπολιτείας στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2018. Συζητήθηκαν 
ο ρόλος των κοινοβουλίων για πιο αποτελεσματικό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, οι 
Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, η παγκόσμια 
υγεία, η κλιματική αλλαγή, η προώθηση μίας ανοικτής, σύγχρονης και χωρίς 
αποκλεισμούς δημοκρατίας, καθώς και η παράνομη διακίνηση ατόμων και η 
εκμετάλλευση παιδιών. 
 
Τέλος, η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε στην περιφερειακή 
Συνεδρία CWP στο Λονδίνο από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2018. Ανάμεσα στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης κυρίαρχη θέση είχαν ο διαχρονικός ρόλος των γυναικών στα 
κοινοβούλια, οι εμπειρίες των γυναικών-βουλευτών μέσα από τις πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υποδομές των κοινοβουλίων για στήριξη των γυναικών-μελών 
τους, καθώς και στόχοι και πρωτοβουλίες για θετική αλλαγή σε σχέση με την ισότητα 
των φύλων και τη γενικότερη εκπροσώπηση και ενδυνάμωση των γυναικών. 
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη  

Πιο πρόσφατη δραστηριότητα της ΚΣ ΟΑΣΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν η 
27η Ετήσια Σύνοδος στο Βερολίνο (7-11 Ιουλίου 2018) με θέμα “Εφαρμόζοντας τις 
απορρέουσες από τον ΟΑΣΕ δεσμεύσεις: O ρόλος των κοινοβουλίων”. Λόγω δύο 
έκτακτων συνεδριών της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων η συμμετοχή της 
αντιπροσωπίας στις εργασίες της εν λόγω Συνόδου ακυρώθηκε. Ωστόσο, μέλος της 
αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητά του ως εισηγητή της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα παρέστη για μία μόνο μέρα στις 
εργασίες της Συνόδου, για να παρουσιάσει την έκθεση και το προσχέδιο ψηφίσματός 
του, το οποίο συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή με δύο μόνο 
αποχές και ακολούθως από την ολομέλεια. Ο εν λόγω βουλευτής επανεξελέγη στο ίδιο 
αξίωμα μέχρι την επόμενη Ετήσια Σύνοδο.   
 
Στο ψήφισμα τίθενται ζητήματα συμμόρφωσης των συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ 
με τις ειλημμένες δεσμεύσεις τους, ειδικότερα όσον αφορά στην ανάγκη σεβασμού του 
ανθρωπιστικού δικαίου στις ένοπλες συγκρούσεις και της προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Εγκαλείται δε ονομαστικά η Τουρκία για 
τη μη τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε στους τομείς του κράτους δικαίου, των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Σημειώνεται ιδιαίτερα 
καταδικαστική αναφορά στη σύλληψη και στη συνεχιζόμενη κράτηση από τις τουρκικές 
αρχές των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, καθώς και πολιτών άλλων χωρών. Στο ψήφισμα 
περιλαμβάνονται εξάλλου πρόνοιες που επαναβεβαιώνουν το δικαίωμα επιστροφής 
των εκτοπισμένων στις εστίες τους και τα δικαιώματα των εγκλωβισμένων στην 
εκπαίδευση και την ελευθερία θρησκευτικής λατρείας και καταδικάζεται η βεβήλωση 
χώρων θρησκευτικής λατρείας. Στηλιτεύεται επίσης η ύπαρξη πόλεων-φαντασμάτων σε 
κατεχόμενες περιοχές και τονίζεται η υποχρέωση επιστροφής τους στους νόμιμους 
κατοίκους τους.  
 
Εξάλλου, τροπολογίες που είχαν καταθέσει τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στα 
προσχέδια ψηφισμάτων των άλλων δύο επιτροπών της Συνέλευσης (Επιτροπή 
Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας και Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Τεχνολογίας, 
Επιστήμης και Περιβάλλοντος) και υποστηρίχθηκαν από βουλευτές αντιπροσωπιών 
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άλλων χωρών υπερψηφίστηκαν στην απουσία των Κυπρίων βουλευτών και 
ενσωματώθηκαν στην Τελική Διακήρυξη. Τα ψηφίσματα των τριών επιτροπών, καθώς 
και δεκαέξι επιπρόσθετα ψηφίσματα συνθέτουν την Τελική Διακήρυξη της Συνόδου του 
Βερολίνου. 
 
Οι εγκριθείσες κυπριακές τροπολογίες αφορούν μεταξύ άλλων στην ανάγκη ανανέωσης 
της δέσμευσης των συμμετεχόντων κρατών στις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι 
που άπτονται του διεθνούς δίκαιου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους 
δικαίου, στην ουσιαστική συμβολή της Συνθήκης Ανοικτών Ουρανών ως μέτρου 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, καθώς και στο στόχο της εξάλειψης των 
πυρηνικών όπλων και της επικύρωσης των σχετικών διεθνών συνθηκών, 
περιλαμβανομένης της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών 
(CTBT). Σε άλλη κυπριακή τροπολογία τα συμμετέχοντα κράτη καλούνται να 
τερματίσουν έργα για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου. Κυπριακές τροπολογίες αφορούν επίσης στη σημασία της ενεργειακής 
ασφάλειας και της διασύνδεσης ενεργειακών δικτύων και άλλων υποδομών, στον 
κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης στις προσπάθειες των κρατών για αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην ανάγκη περαιτέρω στήριξης των χωρών της 
περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής προς όφελος της οικονομικής 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, κυρίως για τους νέους.  
  
Κατά τη 17η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ στη Βιέννη (22-23 Φεβρουαρίου 2018) 
οι Κύπριοι βουλευτές πήραν μέρος σε συζητήσεις στο επίπεδο των τριών επιτροπών 
της Συνέλευσης και της ολομέλειας.  
 

Έγιναν αναφορές στο κυπριακό πρόβλημα, κυρίως στην Επιτροπή Πολιτικών Θεμάτων 
και Ασφάλειας. Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας επισήμανε ότι η παράνομη 
τουρκική στρατιωτική παρουσία σε τμήμα του εδάφους της ΚΔ έχει μετατρέψει τα 
κατεχόμενα σε μία από τις πιο στρατιωτικοποιημένες περιοχές του κόσμου. Τόνισε τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνοκυπριακή πλευρά για επίλυση του Κυπριακού, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Κατήγγειλε την 
τουρκική προκλητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ, με αφορμή την παρεμπόδιση των 
γεωτρητικών δραστηριοτήτων της ιταλικής εταιρίας ΕΝΙ. Κάλεσε την Τουρκία να 
σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από ενέργειες που υπονομεύουν σοβαρά τις 
καλές σχέσεις γειτονίας και κλιμακώνουν περαιτέρω την ένταση στην περιοχή. Κάλεσε 
επίσης τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει συνέπεια και αποφασιστικότητα σε σχέση και με 
την Κύπρο, αποφεύγοντας τη λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών.  
 
Στο επίπεδο της ολομέλειας το ίδιο μέλος μίλησε για “κυνήγι μαγισσών” στα κατεχόμενα 
εδάφη της Δημοκρατίας από την Τουρκία στο όνομα της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στη χώρα. Κατήγγειλε επίσης τις 
επιθέσεις από εποίκους και οπαδούς του Τούρκου Προέδρου, μετά από παρότρυνση 
του κ. Ερντογάν, εναντίον της τουρκοκυπριακής εφημερίδας “Αφρίκα” και του 
αρχισυντάκτη της Σενέρ Λεβέντ, ο οποίος παραλλήλισε την εισβολή της Τουρκίας στο 
Αφρίν της Συρίας με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σημείωσε δε την καταδικαστική 
ανακοίνωση που εξέδωσε για το συμβάν ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την ελευθερία 
των ΜΜΕ.  
 
Τις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ κατήγγειλε και άλλο μέλος της κυπριακής 
αντιπροσωπίας στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος. Απορρίπτοντας ως εντελώς αβάσιμες τις τουρκικές αιτιάσεις, 
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υπογράμμισε ότι όλοι οι Κύπριοι θα ωφεληθούν από την αξιοποίηση του φυσικού 
πλούτου της χώρας μετά την επίλυση του Κυπριακού.  
 
Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας, παρουσιάζοντας υπό την ιδιότητα του ως εισηγητή της 
Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα το 
περίγραμμα της έκθεσης και του προσχεδίου ψηφίσματός του που συζητήθηκε στο 
πλαίσιο της προαναφερθείσας 27ης Ετήσιας Συνόδου της Συνέλευσης, αναφέρθηκε στην 
Κύπρο ως παράδειγμα χώρας που βιώνει μια παρατεταμένη συγκρουσιακή κατάσταση, 
με σοβαρό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταδίκασε εξάλλου την τουρκική 
εισβολή στο Αφρίν ως απροκάλυπτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων.  
 
Τις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ καταδίκασε και μέλος της γαλλικής 
αντιπροσωπίας, το οποίο οι Κύπριοι βουλευτές ευχαρίστησαν.  

 
Στις αναφορές των μελών της αντιπροσωπίας για το Κυπριακό αντέδρασαν μέλη της 
τουρκικής αντιπροσωπίας, προβάλλοντας τους γνωστούς τουρκικούς ισχυρισμούς σε 
βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς, με την προσθήκη αυτή τη φορά ότι «οι 
υδρογονάνθρακες αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για την επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος και ότι οι ξένες εταιρίες που εμπλέκονται διευκολύνουν τους 
Ελληνοκυπρίους στο να μην αναζητούν δίκαιη λύση στο κυπριακό πρόβλημα».    
 

Στη 16η Φθινοπωρινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ (Ανδόρρα, 3-5 Οκτωβρίου 2017) 
πραγματοποιήθηκε και το Μεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του ΟΑΣΕ. Στο πλαίσιο 
αυτό μέλος της αντιπροσωπίας αναφέρθηκε στη διακοπή του τελευταίου γύρου των 
απευθείας συνομιλιών για το Κυπριακό στο Κραν Μοντανά λόγω της επιμονής της 
Τουρκίας στη διατήρηση κατοχικών στρατευμάτων, του καθεστώτος της εγγυήτριας 
δύναμης και των επεμβατικών της δικαιωμάτων. Στηλίτευσε παράλληλα τις παραβιάσεις 
του εναερίου χώρου και της κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία. Υπογράμμισε την ανάγκη 
συνέχισης των προσπαθειών για επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης εντός του 
πλαισίου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. 
 
Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας κάλεσε την Τουρκία σε άμεσο διάλογο για την 
επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, σύμφωνα με σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, στο πλαίσιο συζήτησης για το θέμα 
της προώθησης της εκπαίδευσης ως εχέγγυου σταθερότητας και ανάπτυξης, 
καταδίκασε τον περιορισμό του δικαιώματος στην εκπαίδευση των εγκλωβισμένων 
παιδιών στην Κύπρο. Εξάλλου, για το θέμα της επιβολής από το κατοχικό καθεστώς 
δασμών σε βασικά αγαθά που αποστέλλει η κυπριακή κυβέρνηση μέσω της UNFICYP 
στους Ελληνοκυπρίους εγκλωβισμένους στην Καρπασία ο Κύπριος βουλευτής 
ενεχείρισε επιστολή στα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπίας.  
 
Στο περιθώριο της Συνάντησης το ίδιο μέλος απηύθυνε χαιρετισμό ως συνδιοργανωτής 
εκδήλωσης για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην πολιτική ζωή. 
 
Σε συζήτηση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής άλλο μέλος της κυπριακής 
αντιπροσωπίας στηλίτευσε την παράνομη υδατική σύνδεση Τουρκίας-κατεχομένων, 
κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των περιουσιακών δικαιωμάτων των 
επηρεαζόμενων Ελληνοκυπρίων προσφύγων, ως μέρος του ευρύτερου στόχου της 
Τουρκίας για εδραίωση του ελέγχου της επί του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου.  
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Στις τοποθετήσεις των Κυπρίων βουλευτών αντέδρασαν και πάλι μέλη της τουρκικής 
αντιπροσωπίας, προβάλλοντας τους γνωστούς ισχυρισμούς για τα εν λόγω ζητήματα.  
 
Ο Κύπριος εισηγητής της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Ανθρωπιστικά Θέματα μετείχε σε δύο συνεδρίες του Προεδρείου της Συνέλευσης. Η 
πρώτη συνεδρία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη τον Δεκέμβριο του 2017, σε συνδυασμό 
με το Συμβούλιο Υπουργών του ΟΑΣΕ, μέρος των εργασιών του οποίου 
παρακολούθησε ο εν λόγω βουλευτής. Η δεύτερη συνεδρία πραγματοποιήθηκε στην 
Κοπεγχάγη τον Απρίλιο του 2018, όπου ο βουλευτής παρουσίασε την έκθεση και το 
προσχέδιο ψηφίσματός του, το οποίο εγκρίθηκε από το Προεδρείο ενόψει της 27ης 
Ετήσιας Συνόδου. 
 
Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣ ΟΑΣΕ και ο προαναφερθείς 
βουλευτής μετείχαν σε αποστολή παρακολούθησης των προεδρικών εκλογών στην 
Τουρκία (Ιούνιος 2018). Ο ίδιος βουλευτής μετείχε σε προηγούμενες τέτοιες αποστολές 
στη Γερμανία (Σεπτέμβριος 2017), στη Ρωσία (Μάρτιος 2018) και στο Αζερμπαϊτζάν 
(Απρίλιος 2018). Μετείχε επίσης ως μέλος ad hoc επιτροπής για τη μετανάστευση σε 
διερευνητικές αποστολές για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην Ιταλία 
(Νοέμβριος 2017), στο Βέλγιο (Φεβρουάριος 2018) και στη Σερβία (Ιούνιος 2018).  
 
Εξάλλου, ως εισηγητής της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Ανθρωπιστικά Θέματα ο εν λόγω βουλευτής μετείχε σε δραστηριότητα του Γραφείου 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ στην Πολωνία 
(Σεπτέμβριος 2017), καθώς και σε σεμινάριο της ΚΣ ΟΑΣΕ στο Μαρόκο τον ίδιο μήνα, 
στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα τη διάδοση του βίαιου 
εξτρεμισμού και την καταπολέμηση της στρατολόγησης νέων από τρομοκρατικές 
οργανώσεις. Εκπροσώπησε τέλος την ΚΣ ΟΑΣΕ στη 12η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
ΚΣΜ (Φεβρουάριος 2018). 
 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στη ΔΣΟ με τετραμελή αντιπροσωπία. Κατά 
την υπό επισκόπηση περίοδο, πέρα από την ετήσια Γενική Συνέλευση, η κυπριακή 
αντιπροσωπία συμμετείχε και στις δύο τακτικές κοινές συνεδριάσεις της Διεθνούς 
Γραμματείας και Προέδρων και Εισηγητών των Επιτροπών της ΔΣΟ.  
 
Στην πρώτη συνεδρίαση, τον Οκτώβριο του 2017 στο Σότσι η κυπριακή αντιπροσωπία 
προέβη σε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα και δη την 
εμμονή της Τουρκίας για διατήρηση εγγυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων, καθώς 
και για παραμονή τουρκικών στρατευμάτων μετά τη λύση. Οι Κύπριοι βουλευτές 
κατέθεσαν εξάλλου προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της 
Συνέλευσης.   
 
Η δεύτερη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2018 στη Βηρυτό όπου 
μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η δημιουργία Μόνιμου Παρατηρητηρίου Παραβιάσεων 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Ορθόδοξων Χριστιανών. Οι Κύπριοι βουλευτές 
συμμετείχαν ακολούθως στο Διεθνές Συνέδριο Κοινοβουλευτικού Διαλόγου, το οποίο 
συνδιοργανώθηκε από τη ΔΣΟ και το κοινοβούλιο του Λιβάνου, με θέμα “Ενότητα στην 
πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους 
στη Μέση Ανατολή” και στο οποίο ανεγνώσθη χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής. 
Υιοθετήθηκε Κοινή Διακήρυξη, στην οποία εκφράζεται η βούληση των κοινοβουλίων να 
επιδιώκουν την ενδυνάμωση του νομικού και κανονιστικού τους πλαισίου, προάγοντας 
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μέτρα για μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και αποτελεσματικότητα, με 
πρωτοβουλίες για την προάσπιση των ανθρώπινων και δη των θρησκευτικών 
δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα θα επιδιώκουν ενίσχυση του διαθρησκειακού διαλόγου.  
 
Τον Ιούνιο του 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 25η επετειακή Γενική Συνέλευση 
της ΔΣΟ με κεντρικό θέμα “Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και χριστιανικές αξίες: 25 
χρόνια ΔΣΟ”. Στις συζητήσεις συμμετείχαν με σχετικές παρεμβάσεις τους τα μέλη της 
κυπριακής αντιπροσωπίας, ενώ ανεγνώσθη χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής. 
Υιοθετήθηκε Κοινή Διακήρυξη στην οποία μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται ότι η 
Συνέλευση αποτελεί μοναδικό διεθνή διακοινοβουλευτικό θεσμό που στόχο έχει την 
προαγωγή του ρόλου της ορθοδοξίας και των χριστιανικών αξιών στο διεθνές πεδίο. 
Στηλιτεύεται δε η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου. Εξάλλου, παρουσιάστηκε 
επετειακό γραμματόσημο για τα εικοσιπεντάχρονα της ΔΣΟ, το οποίο κυκλοφόρησαν 
στις 9 Ιουλίου 2018 τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μετά από εισήγηση της Βουλής. 
Αποφασίστηκε επίσης η πραγματοποίηση συνεδρίασης της Διεθνούς Γραμματείας και 
Προέδρων και Εισηγητών των Επιτροπών της ΔΣΟ στην Κύπρο εντός του επόμενου 
έτους.  
 
Διενεργήθηκαν επίσης οι προγραμματισμένες ανά διετία εκλογές για την ανάδειξη νέων 
αξιωματούχων της ΔΣΟ. Οι Κύπριοι βουλευτές εξασφάλισαν θέσεις μέλους στη Διεθνή 
Γραμματεία, προέδρου στην Επιτροπή Κανονισμού, εισηγητή στην Επιτροπή Διεθνούς 
Πολιτικής, μέλους στη νεοϊδρυθείσα Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Λειτουργίας 
του Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλους στην 
Επιτροπή Οικονομικών και μέλους στη Συντονιστική Επιτροπή Συνεργασίας με το 
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 τα μέλη της κυπριακής 
αντιπροσωπίας κατείχαν θέση στη Διεθνή Γραμματεία, στις Επιτροπές Παιδείας και 
Διεθνούς Πολιτικής, καθώς και στην Επιτροπή Οικονομικών της Συνέλευσης.  
 

Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, λόγω της κατάταξης της Κύπρου από τον ΟΗΕ 
γεωγραφικά στην περιοχή της δυτικής Ασίας, έγινε το 2001 μέλος του Συνδέσμου 
Ασιατικών Κοινοβουλίων για την Ειρήνη, ο οποίος μετονομάστηκε το 2006 σε Ασιατική 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή φιλοξένησε από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 
2018 στο Πισσούρι Λεμεσού τη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας και 
Αειφόρου Ανάπτυξης της ΑΚΣ, που συνήλθε για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε συνέχεια 
της εκλογής του επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στον οργανισμό στην 
προεδρία της εν λόγω επιτροπής και στην Αντιπροεδρία της Συνέλευσης. Την έναρξη 
των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της Βουλής. Στη συνεδρία πήραν μέρος δεκαεννέα 
αντιπροσωπίες από ισάριθμα κοινοβούλια μέλη της Συνέλευσης στο σύνολο ενενήντα 
και πλέον συνέδρων. Εξετάστηκαν έξι προσχέδια ψηφισμάτων, που αφορούν στην 
ενοποίηση της αγοράς ενέργειας της Ασίας, στη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης 
στην ήπειρο, στην εφαρμογή των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης, στην άμβλυνση της 
φτώχιας και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Τα προσχέδια αυτά, μετά τις 
τροπολογίες που ενέκρινε η επιτροπή, θα προωθηθούν για έγκριση από την ολομέλεια 
της Συνέλευσης στα τέλη του φθινοπώρου. Στα πλαίσια των εργασιών συνήλθε και η 
Συμβουλευτική Ομάδα για την Ενέργεια και συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας για την 
πράσινη οικονομία και για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Ασία. 
 
Η Βουλή συμμετείχε ακόμα με διμελή αντιπροσωπία στη 10η Σύνοδο Ολομέλειας της 
ΑΚΣ στην Κωνσταντινούπολη από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2017 με κεντρικό θέμα 
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την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης ως μέσου για την επίτευξη ειρήνης και 
προόδου στην Ασία. Στη διάρκεια της Συνόδου συνεδρίασαν οι επιτροπές της 
Συνέλευσης: Πολιτικών Υποθέσεων, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, 
Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η τελευταία συνεδρίασε υπό την προεδρία του 
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, ο οποίος υπογράμμισε μεταξύ άλλων τον 
αυξανόμενα σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική 
Μεσόγειο, καθώς και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της χρήσης ΑΠΕ. Οι 
επιτροπές συζήτησαν προσχέδια ψηφισμάτων επί διάφορων πολιτικών, οικονομικών 
και κοινωνικοπολιτιστικών θεμάτων, τα οποία υιοθετήθηκαν στη συνέχεια από την 
ολομέλεια. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου η κυπριακή αντιπροσωπία έγινε 
δεκτή από την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, με 
τον οποίο είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 
  
H Βουλή συμμετείχε επίσης με δύο βουλευτές στη συνεδρία του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της ΑΚΣ στην Καμποτία από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου 2017. Ο 
επικεφαλής της αντιπροσωπίας εξελέγη στη θέση του Προέδρου της Μόνιμης 
Επιτροπής Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΑΚΣ, αναλαμβάνοντας έτσι και το 
αξίωμα ενός εκ των Αντιπροέδρων της Συνέλευσης. Η συγκεκριμένη εκλογή θεωρείται 
μεγάλη επιτυχία για την Βουλή των Αντιπροσώπων, δεδομένου ότι για τη διετία 2018-
2019, την προεδρία του οργανισμού έχει η Τουρκία. Η Επιτροπή Οικονομίας και 
Αειφόρου Ανάπτυξης χειρίζεται ζητήματα οικονομίας και περιβάλλοντος και θέματα 
ενέργειας, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, της ενοποίησης 
της ενεργειακής αγοράς της Ασίας και της προώθησης ΑΠΕ. 
 
Τέλος, ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας στη Συνέλευση συμμετείχε σε συνεδρία της 
Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων της ΑΚΣ στο Μπουτάν 
από τις 30 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2017. Συζητήθηκαν θέματα προστασίας 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και ποικιλομορφίας της Ασίας, ενίσχυσης του 
διαθρησκειακού διαλόγου, συνεργασίας σε ζητήματα υγείας, μετανάστευσης, 
καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και καταπολέμησης της 
διαφθοράς.  
 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ  

Η Βουλή, αν και δεν είναι μέλος της ΚΣ ΝΑΤΟ, 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 σε Σεμινάριο 
Μεσογειακού Διαλόγου που συνδιοργάνωσαν στη Ρώμη στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2017 
η Ειδική Ομάδα για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η Υποεπιτροπή για τη 
Διατλαντική Άμυνα και Ασφάλεια της ΚΣ NATO και το ιταλικό κοινοβούλιο. Τους 
συμμετέχοντες απασχόλησαν θέματα που αφορούν στην τρομοκρατία και στη 
ριζοσπαστικοποίηση, στην κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ, στη μεταναστευτική κρίση 
στην περιοχή του Σαχέλ και στην πολιτική των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη Μέση Ανατολή.  
 

Τριμερής Κοινοβουλευτική Συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων φιλοξένησε τη 2η Τριμερή 
Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στις 2 
Νοεμβρίου 2017. Στη Συνάντηση συμμετείχαν επίσης βουλευτές μέλη των ομάδων 
εργασίας που είχαν συσταθεί για την προετοιμασία της εν λόγω Συνάντησης, καθώς και 
ο πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ισραήλ-Κύπρου στην Κνεσσέτ. Η Συνάντηση 
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διανθίστηκε με παρουσιάσεις επί των θεμάτων συζήτησης από εμπειρογνώμονες και 
ακαδημαϊκούς.  
 
Τις εργασίες της 2ης Τριμερούς Συνάντησης απασχόλησαν γενικότερα θέματα 
συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων των τριών χωρών, καθώς και θέματα που 
αφορούν ιδιαίτερα στους υδάτινους πόρους και στην επιχειρηματικότητα, στην έρευνα, 
στην καινοτομία και στην εκπαίδευση. Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με υιοθέτηση Κοινής 
Δήλωσης, στην οποία αναφέρονται ανάμεσα σ’ άλλα η συμφωνία για ανταλλαγή 
πληροφοριών και προβολή της συνεργασίας αυτής μέσω διαδικτύου, η πρόθεση 
επεξεργασίας εγγράφου κοινών αρχών επί των οποίων κάθε κοινοβούλιο θα μπορεί να 
βασίζει αντίστοιχες νομοθεσίες για τους υδάτινους πόρους, η επέκταση της 
συνεργασίας στον τομέα των υδάτινων πόρων και σε άλλες χώρες της περιοχής και 
τέλος η πρόθεση ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της 
έρευνας και της καινοτομίας.  
 
Προηγήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 προπαρασκευαστική και συντονιστική 
συνάντηση των ομάδων εργασίας που συστάθηκαν με σκοπό την ετοιμασία της 2ης 
Τριμερούς Συνάντησης των Προέδρων των τριών κοινοβουλίων. Οι δύο ομάδες 
εργασίας αφορούσαν στους υδάτινους πόρους και στα θέματα επιχειρηματικότητας, 
έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης και σ’ αυτές συμμετείχαν βουλευτές, 
εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί από τις τρεις χώρες.  
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ΣΤ. Εκδοτικές δραστηριότητες - Συνέδρια, εκδηλώσεις  
 
Πρακτικά συνεδρίου “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Προοπτικές και 
Κίνδυνοι” 

Τα πρακτικά του συνεδρίου που πραγματοποίησε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 
Ιουνίου 2017, στο κτίριο του κυπριακού κοινοβουλίου, με θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική 
Επανάσταση: Προοπτικές και Κίνδυνοι” περιλήφθηκαν στην ομότιτλη έκδοση, που 
κυκλοφόρησε κατά την υπό αναφορά περίοδο. Η πρώτη ενότητα της έκδοσης 
περιλαμβάνει τις εργασίες των τεσσάρων πάνελ του συνεδρίου, που διεξάγονταν 
παράλληλα: “Ραγδαίες εξελίξεις στην παραγωγή αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών”, 
“Δραστικές αλλαγές στην αγορά εργασίας”, “Προοπτικές στον τομέα της υγείας” και “Ο 
άνθρωπος στο κέντρο”. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται το πρόγραμμα εργασιών κάθε 
πάνελ, ο κατάλογος των συμμετεχόντων και ακροατών, τα βιογραφικά σημειώματα και 
οι εισηγήσεις των είκοσι δύο στο σύνολό τους εισηγητών, καθώς και η συζήτηση που 
διεξήχθη μεταξύ εισηγητών, συμμετεχόντων και ακροατών. Η ενότητα είναι 
εμπλουτισμένη με φωτογραφίες και γραφικές παραστάσεις που προβάλλονταν κατά τη 
διάρκεια των εισηγήσεων. Η δεύτερη ενότητα της έκδοσης αντιστοιχεί στην τελετή λήξης 
του συνεδρίου και περιλαμβάνει τον χαιρετισμό (βιντεοπροβολή) της Επικεφαλής της 
Ευρώπης και της Ευρασίας και Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ κ. Martina Larkin, καθώς και τις ομιλίες του Προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων και του ακαδημαϊκού, κατόχου του βραβείου “Turing 2007” 
(αντίστοιχου του Νόμπελ Πληροφορικής) δόκτορος Ιωσήφ Σηφάκη.  
 
Εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Στις 7 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής 
εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την οποία 
συνδιοργάνωσαν η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, με ομιλητές τον Πρόεδρο της Βουλής και την Πρόεδρο της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Cecilia 
Wikström. Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της διαφύλαξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και τόνισε ότι εδώ και σαράντα τέσσερα χρόνια ένα μεγάλο 
μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο μέρος του νησιού αποτελεί θλιβερό 
παράδειγμα πολιτισμού που βρίσκεται σε κίνδυνο. Η κ. Wikström υπογράμμισε πως η 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου λόγω της καταστροφής της στα 
κατεχόμενα δεν αφορά μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά ολόκληρη την Ένωση και 
τόνισε πως πρέπει να βρεθεί μία ευρωπαϊκή λύση για την προστασία των πολιτιστικών 
και θρησκευτικών μνημείων της Κύπρου. Ακολούθησαν τα εγκαίνια της έκθεσης 
“Κύπρος: Ένας Ευρωπαϊκός Πολιτισμός σε Κίνδυνο” στο Αίθριο της Βουλής. Στην 
έκθεση, που τεκμηριώνει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου 
συνεπεία της τουρκικής εισβολής του 1974, περιηγήθηκαν οι καλεσμένοι υπό τη 
συνοδεία μουσικής από το Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας. Φορείς υλοποίησης της 
έκθεσης η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Κύπρο, φορείς δημιουργίας της το Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών Ιεράς Μονής 
Κύκκου, η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και το Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και συνεργαζόμενοι φορείς το Υπουργείο Εξωτερικών, το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, η Ένωση Κατεχόμενων 
Δήμων και η Ένωση Κατεχόμενων Κοινοτήτων. 
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Συμμετοχή της Βουλής στο 3ο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε στο 3ο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας, που 
πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ακρόπολης στις 19 και 20 Μαΐου 2018. Η Υπηρεσία 
Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων παρουσίασε στο φεστιβάλ σε δικό της περίπτερο 
εκδόσεις της, εκ των οποίων οι δέκα διετίθεντο προς πώληση, ενώ οι υπόλοιπες 
διανέμονταν δωρεάν. 

 
Συνέδριο με θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Επιβαλλόμενες Δράσεις” 

Στις 14 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι εργασίες 
του συνεδρίου “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Επιβαλλόμενες Δράσεις”. Το 
κυπριακό κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας ότι θα είναι ελάχιστος ο χρόνος μετάβασης της 
Κύπρου στις καινοτόμες και πιο παραγωγικές δομές που εισήγαγε η νέα βιομηχανική 
επανάσταση, ανέλαβε το χρέος να ενημερώσει και να καθοδηγήσει την κοινωνία, ώστε 
να είναι σε θέση να αξιοποιήσει όλες της τις δυνάμεις και όλο της το δυναμικό. Το 
συνέδριο αποτελούσε συνέχεια του ομολογουμένως πολύ επιτυχημένου συνεδρίου που 
διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2017 η Βουλή με τον τίτλο “Τέταρτη Βιομηχανική 
Επανάσταση: Προοπτικές και Κίνδυνοι”. Σε τρία διαδοχικά πάνελ, “Ψηφιακή Οικονομία 
και Κοινωνία”, “Υγεία”, “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”, βουλευτές, ακαδημαϊκοί, 
επιστήμονες, στελέχη συναφών εταιρειών, συνδικαλιστές κ.ά. παρουσίασαν τις 
επιβαλλόμενες, τόσο από το κράτος και τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και από τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον επιχειρηματικό κόσμο, δράσεις όσον αφορά το 
θεσμικό πλαίσιο και τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής στον τόπο μας, ορμώμενοι από 
τις διεργασίες που εξελίσσονται στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Απώτερος 
στόχος να καταστεί η Κύπρος συμμέτοχη των εξελίξεων που αναφύονται με την Τέταρτη 
Βιομηχανική Επανάσταση και, γιατί όχι, να κατακτήσει μια δεσπόζουσα θέση στη νέα, 
έξυπνη εποχή. Μετά τις τοποθετήσεις των εισηγητών, δόθηκε χρόνος στους 
συμμετέχοντες στη στρογγυλή τράπεζα, βουλευτές και εισηγητές για υποβολή 
ερωτήσεων ή/και κατάθεση απόψεων. Στο τέλος δόθηκε χρόνος στο ακροατήριο για 
ερωτήσεις, απόψεις και σχόλια. Των πάνελ προήδρευαν ο κ. Αντρέας Φακοντής 
(πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), ο 
κ. Κώστας Κωνσταντίνου (πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) και η κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ). 
 
Των εργασιών του συνεδρίου προηγήθηκε τελετή έναρξης στο Αίθριο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων με χαιρετισμό (σε βιντεοπροβολή) από την κ. Mariya Gabriel, Επίτροπο 
για Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ομιλίες 
από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη και την κ. Άννα Διαμαντοπούλου, 
πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην 
επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην υπουργό. Η τελετή έναρξης των 
εργασιών του συνεδρίου ήταν ανοιχτή για το κοινό, το οποίο υποδέχθηκε με το δικό του 
ξεχωριστό καλωσόρισμα το ρομπότ NICKY του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μία έκπληξη 
που επιφύλαξε στους παρευρισκομένους ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Συλλούρης. 
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Ζ. Έρευνες, Μελέτες 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο δραστηριοποιήθηκε, κατά το 
πρότυπο των Υπηρεσιών Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων 
κοινοβουλίων, ο Τομέας Ερευνών και Μελετών της Βουλής, ανταποκρινόμενος στις 
απαιτήσεις και ανάγκες ενός σύγχρονου κοινοβουλίου και καλύπτοντας ένα χρόνιο κενό 
στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, κατά τους τελευταίους έξι μήνες 
εκπονήθηκαν, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου ή μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, καθώς και ακαδημαϊκών και ερευνητών από το εξωτερικό, σύντομες 
αναλύσεις, ενημερωτικά σημειώματα ή εκτενείς έρευνες και μελέτες για τα ακόλουθα 
θέματα:  

• H δυνατότητα εποπτείας της εκλογικής διαδικασίας από ενδιαφερόμενους 
κοινωνικούς φορείς - μη κυβερνητικούς οργανισμούς κατά τη διεξαγωγή 
εκλογικών αναμετρήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία 

 Στο σημείωμα αναφέρονται οι νόμοι που ρυθμίζουν την εκλογική διαδικασία, 
καθώς και οι περιπτώσεις παρουσίας παρατηρητών εκλογών από τον Οργανισμό 
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) σε εκλογικές 
αναμετρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το σημείωμα ετοιμάστηκε ως απάντηση 
ερωτήματος παρατηρητή εκλογών από την Πολωνία, μέλους δικτύου που 
συνεργάζεται με τον ΟΑΣΕ (Ιανουάριος 2018). 

 

• Ύπαρξη και τρόπος λειτουργίας θεματικών ομάδων σε άλλα κοινοβούλια 

 Η μελέτη εστιάζει στην ύπαρξη και το περιεχόμενο των κανόνων λειτουργίας 
θεματικών ομάδων σε άλλα κοινοβούλια. Πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρότασης 
του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπου 
Θεοπέμπτου για δημιουργία θεματικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
(Μάρτιος 2018). 

 

• Kαταβολή σύνταξης και άλλων ωφελημάτων στα μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων μετά τη λήξη της θητείας τους 

 Στο σημείωμα καταγράφονται οι σχετικές νομοθετικές πρόνοιες για την καταβολή 
σύνταξης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, καθώς και την καταβολή φιλοδωρήματος (εφάπαξ ποσού) και 
άλλων ωφελημάτων στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα. Το σημείωμα 
ετοιμάστηκε μετά από ερώτημα Γάλλου καθηγητή συνταγματικού δικαίου (Μάρτιος 
2018). 

 

• Εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης κινητών ή/και αποκλεισμού της 
χρήσης διαδικτύου στην αίθουσα της ολομέλειας κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων   

 Στη συγκεκριμένη μελέτη καταγράφονται τα ισχύοντα σε διάφορα κοινοβούλια 
χωρών της Ευρώπης σε σχέση με την ύπαρξη και το περιεχόμενο κανόνων 
λειτουργίας κινητών τηλεφώνων ή/και χρήσης διαδικτύου κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων της ολομέλειας, καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία 
συστημάτων αποκλεισμού χρήσης κινητών τηλεφώνων σε διάφορους χώρους 
στην Κύπρο. Η έρευνα διεξήχθη κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Μάρτιος 2018). 
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• Μέση ηλικία θανάτου των βουλευτών του κυπριακού κοινοβουλίου 

 Η έρευνα αφορά την περίοδο κατά την οποία διετέλεσαν βουλευτές, καθώς και το 
έτος γέννησης και θανάτου όλων των μελών του κυπριακού κοινοβουλίου από το 
1960 μέχρι σήμερα. Ετοιμάστηκε μετά από σχετικό αίτημα ξένου πανεπιστημιακού 
ερευνητή στο πλαίσιο παγκόσμιας σχετικής έρευνας του Πανεπιστημίου της 
Μελβούρνης για το προσδόκιμο ζωής των πολιτικών σε σχέση με το γενικό 
πληθυσμό (Απρίλιος 2018).  

 

• Η ισχύουσα περί Σκύλων νομοθεσία άλλων κρατών και οι συστάσεις 
διεθνών οργανισμών για ζητήματα: 

α. προστασίας των πολιτών,  

β. εκπαίδευσης, φροντίδας και φύλαξης ζώων,  

γ. υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και  

δ. υποχρεώσεων των αρμόδιων αρχών για σχετικούς ελέγχους 

 
 H συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται στην ισχύουσα περί Σκύλων νομοθεσία 

άλλων κρατών, ώστε να εντοπιστούν ολοκληρωμένες πολιτικές ή καλές πρακτικές 
που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την υπό μελέτη τροποποίηση της 
υφιστάμενης κυπριακής νομοθεσίας.  Επιπλέον, καταγράφονται πληροφορίες όσον 
αφορά συστάσεις διεθνών οργανισμών ως προς την προστασία των πολιτών, την 
εκπαίδευση, φροντίδα και φύλαξη των ζώων, καθώς και τις υποχρεώσεις των 
ιδιοκτητών και του κράτους για ελέγχους. Διεξήχθη μετά από σχετικό αίτημα της 
βουλευτού κ. Ευανθίας Σάββα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις (Μάιος 2018). 

 

• Οριζόντια ψηφοφορία, ο θεσμός των βουλευτών επικρατείας και o 
περιορισμός θητειών για δημόσια αξιώματα σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Στη μελέτη περιλαμβάνονται τα ισχύοντα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναφορικά με την εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας, την ισχύ του 
θεσμού των βουλευτών επικρατείας και τον περιορισμό των θητειών σε δημόσια 
αξιώματα. Ετοιμάστηκε μετά από αίτημα της βουλευτού κ. Ελένης Μαύρου στο 
πλαίσιο διεξαγωγής συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για 
την τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας (Μάιος 2018). 

 

• Ο θεσμός των αυτεπάγγελτων θεμάτων σε άλλα κοινοβούλια και ο τρόπος 
λειτουργίας του 

 Η μελέτη παρουσιάζει τη λειτουργία του θεσμού των αυτεπάγγελτων θεμάτων και 
ετοιμάστηκε στα πλαίσια της αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ad Hoc Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της 
Βουλής και ειδικότερα της επανεξέτασης του θεσμού εγγραφής των 
αυτεπάγγελτων θεμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές (Ιούλιος 2018). 
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Η. Επισκέψεις/ξεναγήσεις εκπαιδευτηρίων και άλλων στη Βουλή 
 
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, κατά την παρελθούσα σύνοδο 
επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο δύο χιλιάδες εξήντα οκτώ (2 068) μαθητές και φοιτητές, 
από σαράντα δύο (42) εκπαιδευτήρια, στους οποίους λειτουργοί της εντεταλμένης 
υπηρεσίας ανέπτυξαν τον πολιτικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού 
κοινοβουλίου.  
 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον για αυτής της φύσεως τις επισκέψεις άρχισε 
να επιδεικνύεται και από άλλες ομάδες πληθυσμού. Συγκεκριμένα, το κοινοβούλιο 
επισκέφθηκαν και έτυχαν ξενάγησης σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις μαθητές και 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου”. Επίσης, κατά την παρελθούσα σύνοδο τη Βουλή επισκέφθηκαν και 
έτυχαν ξενάγησης μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 9ο Γυμνάσιο Πειραιά, 
αντιπροσωπία εκπαιδευτικών και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, 
Καναδοί καθηγητές του Thomson Rivers University, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, ο 
δήμαρχος και αντιπροσωπία του Δήμου Αχαρνών, καθώς και μαθητές του Θερινού 
Σχολείου του Πανεπιστημίου Κύπρου που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν νομικές 
σπουδές. (Αναλυτικά στοιχεία στο Παράρτημα XIX). 
 
Καθιέρωση του προγράμματος “Εβδομάδα Ενημέρωσης Σχολείων 
Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών” 

Παρά το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρατηρείται για επισκέψεις/ξεναγήσεις 
στη Βουλή, έχει διαπιστωθεί ότι η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε σχολεία 
ακριτικών/απομακρυσμένων περιοχών και στο κτίριο της Βουλής καθιστά σχεδόν 
ανέφικτη την επιτόπου επίσκεψη και ενημέρωση των μαθητών αυτών των σχολείων. Ως 
εκ τούτου, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει αποφασίσει την καθιέρωση, από την τρέχουσα 
σύνοδο, του προγράμματος “Εβδομάδα Ενημέρωσης Σχολείων 
Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών”. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού 
λειτουργοί της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων θα μεταβαίνουν, κατά την 
εν λόγω εβδομάδα και κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
και τις διευθύνσεις των εν λόγω σχολείων, σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια ακριτικών ή 
απομακρυσμένων περιοχών και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων θα 
παρουσιάζουν στους μαθητές τον πολιτικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού 
κοινοβουλίου. Στόχος οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις να μην αποτελούν πλέον 
εμπόδιο στην ενημέρωση κανενός μαθητή σχετικά με τη νομοθετική εξουσία του τόπου 
του. 
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Θ. Πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήματα 
 

Εισαγωγή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων ICT 

Ακολουθώντας την προσέγγιση για πλήρη αναβάθμιση των συστημάτων ICT 
(Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών), όπως διαμορφώθηκε το 2016, ώστε να 
καταστεί η Βουλή πρότυπο στον τομέα αυτό, αναβαθμίστηκαν υφιστάμενα και 
εισήχθησαν νέα συστήματα. Στα πλαίσια αυτά, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η 
Υπηρεσία Επικοινωνίας παρείχε υποστήριξη σε περίπου διακόσιους ογδόντα (280) 
χρήστες των ηλεκτρονικών συστημάτων (προσωπικούς υπολογιστές, δίκτυο - διαδίκτυο, 
σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό), είχε τη διαχείριση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου, των 
Διακομιστών δικτύου, των Διακομιστών ΦΚ και Βιβλιοθήκης, τη διαχείριση των δύο 
συστημάτων Wi-Fi και ήταν υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του δωματίου 
διακομιστών στη βάση προτύπων και στη βάση των οδηγιών της Εθνικής Αρχής 
Ασφαλείας. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο εγκαταστάθηκε νέα αυτόνομη διαδικτυακή σύνδεση 
ταχύτητας 200Μb και διπλά firewalls, που βελτίωσαν σημαντικά την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 
 
Εγκατάσταση νέων υπολογιστών  

Κατά το υπό επισκόπηση διάστημα παρελήφθησαν και εγκαταστάθηκαν επιτραπέζιοι 
υπολογιστές στα γραφεία των βουλευτών σε αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και 
αντικαταστάθηκε αριθμός πολυμηχανημάτων των κομμάτων. Οι παλαιοί προσωπικοί 
υπολογιστές που αποσύρθηκαν προσφέρθηκαν, με οδηγίες του Προέδρου της Βουλής, 
στα κόμματα για περαιτέρω χρήση. Επίσης, τον Ιούλιο του 2018 παρελήφθησαν και 
εγκαταστάθηκαν προσωπικοί υπολογιστές για το σύνολο του προσωπικού της Βουλής, 
σε αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων. Αριθμός αποσυρθέντων προσωπικών 
υπολογιστών του προσωπικού που είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση θα παραδοθεί σε 
άλλες υπηρεσίες κατόπιν σχετικών αιτημάτων για περαιτέρω χρήση. 
 
Ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ζωντανή μετάδοση των 
συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής, σε συνεργασία με το ΚΥΠΕ. Για τον σκοπό 
αυτό εγκαταστάθηκε όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, υψηλής ποιότητας, (ρομποτικές 
κάμερες υψηλής ευκρίνειας, control room κτλ.) και χωριστή διαδικτυακή σύνδεση, μέσω 
της οποίας διεξάγεται τόσο η ζωντανή μετάδοση μέσω του καναλιού της Βουλής στο 
YouTube όσο και η παροχή στο ΡΙΚ και τα ιδιωτικά κανάλια σήματος για τηλεοπτική 
μετάδοση. Το ΡΙΚ μεταδίδει τις συνεδριάσεις της ολομέλειας σε τακτική βάση. 
 
Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου 

Κατά την παρελθούσα σύνοδο εισήχθη η νέα έκδοση του Συστήματος 
Αυτοματοποίησης Γραφείου eOASIS, που τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή, με στόχο την 
ουσιαστική μείωση χαρτιού, μέχρι την πλήρη κατάργηση της διανομής έντυπου υλικού 
σε τακτό χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σειρά 
παρουσιάσεων, τόσο στο προσωπικό όσο και στους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς 
συνεργάτες, σχετικά με τους αυτοματισμούς και τις διαδικασίες της νέας έκδοσης και την 
αποτελεσματική χρήση του συστήματος. 
 
Χρήση του συστήματος η-Συνεργασία 
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Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση του eOASIS, την αλλαγή της διαδικτυακής σύνδεσης 
και την αντικατάσταση των προσωπικών υπολογιστών, εντάθηκε η χρήση του 
συστήματος η-Συνεργασία μετά από βελτιώσεις στην αρχική του μορφή, ενισχυτικά 
προς τον στόχο της μείωσης της διακίνησης εντύπου υλικού. Η πρόσβαση στο σύστημα 
αυτό μπορεί να γίνεται και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 
Σύστημα τηλεδιάσκεψης  

Η από απόσταση επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου και των αρχηγών ή εκπροσώπων 
των κομμάτων, καθώς και της Βουλής των Αντιπροσώπων με άλλα κοινοβούλια ή 
οργανισμούς εκτός Κύπρου αναμένεται να διευκολυνθεί δραστικά με την εξασφάλιση και 
εγκατάσταση, καταρχάς σε εννέα (9) σημεία, συστήματος τηλεδιάσκεψης. Το σύστημα 
παρέχει μεγάλες δυνατότητες ταυτόχρονης επικοινωνίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και σε διάφορους τομείς των σχέσεων της Βουλής με άλλους οργανισμούς. Η έναρξη 
λειτουργίας του συστήματος αναμένεται να γίνει στο εγγύς μέλλον. 
 
Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης και του υλικού του Φακέλου της Κύπρου  

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση των βιβλίων της 
Βιβλιοθήκης του κοινοβουλίου και προστέθηκαν στην ψηφιακή της συλλογή ακόμα 200 
τόμοι υλικού, για τους οποίους επιδεικνύεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ερευνητές και 
φοιτητές. Ψηφιοποιήθηκε επίσης το υλικό του Φακέλου της Κύπρου που παρέδωσε 
στην Βουλή των Αντιπροσώπων  η Βουλή των Ελλήνων. 
 
Άλλες συναφείς δραστηριότητες 

Παρασχέθηκε τεχνική στήριξη σε συνέδρια και εκδηλώσεις της Βουλής, εσωτερικά και 
διεθνή, καθώς και στήριξη σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της 
ολομέλειας. 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. 
 
Προσεχής προγραμματισμός 

Προγραμματίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η εγκατάσταση e-mail server, με 
σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η βελτίωση της 
ιστοσελίδας και η έναρξη αποστολής news letter. Στην ομαλή, ασφαλή και 
αποτελεσματική ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών θα συμβάλει σημαντικά η 
επικείμενη πλήρωση τριών θέσεων Λειτουργού Επικοινωνίας, που θα αυξήσουν 
σημαντικά τις δυνατότητες της υποστελεχωμένης Υπηρεσίας Επικοινωνίας. 
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Ι. Εκσυγχρονισμός - Το όραμα της Βουλής 
 
Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις και αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η 
Βουλή έχει θέσει ως όραμά της τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κοινοβουλίου, ώστε 
να καταστεί πιο αποτελεσματικό στην επιτέλεση του ρόλου του και να ενισχυθεί και 
αναβαθμιστεί ως ο κατεξοχήν δημοκρατικός πολιτειακός θεσμός. Στο πλαίσιο αυτό 
έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες και δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του 
κοινοβουλευτικού βίου. 
 
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, ώστε η 
λειτουργία της Βουλής να καταστεί πιο αποτελεσματική. 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 κομμάτων, καθώς και των προέδρων 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών, έχουν εντοπιστεί 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 τον σκοπό αυτό 
η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του 2016 αποφάσισε τη σύσταση Ad Hoc 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του 
Κανονισμού της Βουλής. Η ad hoc αυτή επιτροπή μελετά εισηγήσεις των κομμάτων και 
τις εισηγήσεις που προκύπτουν από τις συσκέψεις του τέως και του νυν Προέδρου της 
Βουλής με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών για βελτίωση του 
Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Ωστόσο, διαπιστώθηκε παράλληλα ότι 
ορισμένα από τα ζητήματα αυτά δεν απαιτούσαν την τροποποίηση του Κανονισμού της 
Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά την αυστηρότερη τήρησή του, γι’ αυτό και οι 
προσπάθειες του Προέδρου του σώματος και των αρχηγών ή εκπροσώπων των 
πολιτικών κομματικών ομάδων επικεντρώθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
Οι προσπάθειες του Προέδρου και της διεύθυνσης της Βουλής συνεχίστηκαν και κατά 
την υπό επισκόπηση σύνοδο, με στόχο την καθημερινή παρακολούθηση των εργασιών 
της και την εξεύρεση λύσεων μέσα από διάλογο.   
 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή 
συνεργάστηκε με το Γραφείο της Προεδρίας για την αναθεώρηση/τον εμπλουτισμό του 
ερωτηματολογίου ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύει τα νομοσχέδια/κανονισμούς, 
ώστε να δίδεται καλύτερη πληροφόρηση στη Βουλή για τη δημόσια διαβούλευση που 
προηγήθηκε της σύνταξής τους. Το νέο αυτό ερωτηματολόγιο τέθηκε σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2017. 
 
Η συνεργασία μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο 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 οι εκπρόσωποί τους ανταποκρίθηκαν θετικά στις 
προσκλήσεις των επιτροπών να παραστούν στις συνεδριάσεις τους ή να αποστείλουν 
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στοιχεία και πληροφορίες. Οποιεσδήποτε επιμέρους δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν με 
καλή θέληση από όλες τις πλευρές. 
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων με την ανάληψη των καθηκόντων του 
εξήγγειλε σειρά μέτρων για τη βελτίωση του νομοθετικού και του κοινοβουλευτικού 
έργου. Ανάμεσα σ’ άλλα ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την αξιοποίηση βουλευτών που 
υπηρέτησαν στην κυπριακή Βουλή από το 1960 και εντεύθεν, τη σύσφιγξη των σχέσεων 
με τους ευρωβουλευτές, τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών με την απόσυρση νομοσχεδίων/προτάσεων νόμου, κανονισμών και 
αυτεπάγγελτων θεμάτων που εκκρεμούν εδώ και χρόνια και είναι ουσιαστικά χωρίς 
περιεχόμενο, τη δημιουργία Νομικού και Νομοτεχνικού Τμήματος, την καθιέρωση του 
πρωινού της Παρασκευής για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, τη διαμόρφωση του 
εβδομαδιαίου πλάνου λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ώστε να 
καθίσταται εφικτή η παρουσία των βουλευτών σ’ όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές 
και να αποφεύγονται οι απουσίες κ.ά. Για το σκοπό αυτό τηρείται από τη γραμματεία 
κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικό παρουσιολόγιο βουλευτών. Επίσης, ο 
Πρόεδρος της Βουλής πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης της ολομέλειας ανακοινώνει ποια μέλη του σώματος απουσιάζουν για 
υπηρεσιακούς λόγους. Η διαμόρφωση εβδομαδιαίου πλάνου λειτουργίας των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και καθορισμένου χρονικού πλαισίου λειτουργίας 
απέβησαν χρήσιμα για τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, παρά το 
γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν παραβιάσεις των χρονικών πλαισίων, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων απαρτίας σε κάποιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές. Επίσης, προωθήθηκε περαιτέρω η συνεργασία με θεσμούς της κοινωνίας, η 
εξοικονόμηση ανθρωποωρών και υλικών, η καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού της 
Βουλής, η βελτίωση της κτιριολογικής και ηλεκτρονικής υποδομής της Βουλής, η 
διαφάνεια και η συνεργασία με τα ΜΜΕ, η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
της Βουλής, η εξοικονόμηση χαρτιού, η καταπολέμηση της πολυνομίας, της κακονομίας 
και της αλληλοεπικάλυψης της νομοθεσίας, καθώς και η απλοποίηση της νομοθεσίας. Ο 
διορισμός Εκπρόσωπου Τύπου της Βουλής συνέβαλε στη βελτίωση της έγκαιρης 
δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων του κοινοβουλίου. 
 
Όσον αφορά τα πιο πάνω, και ειδικότερα αυτά που αφορούν τις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, καθορίστηκε το εβδομαδιαίο πλάνο λειτουργίας των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, προωθήθηκε μέσα από τον προϋπολογισμό του 2017 η δημιουργία 
Νομικού και Νομοτεχνικού Τμήματος στη δομή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών, υπήρξαν συναντήσεις με πρώην βουλευτές, οι οποίοι αξιοποιούνται σε 
συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών ή σε συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπίες με 
τις οποίες υπήρχαν ή υπάρχουν σχέσεις, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται. Όσον αφορά 
τη σύσφιγξη των σχέσεων με τους ευρωβουλευτές, αποφασίστηκε αυτοί να 
ενημερώνονται για τις συνεδρίες όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να 
εφοδιάζονται με τις ημερήσιες διατάξεις της ολομέλειας της Βουλής, την κατάθεση και 
όλα τα έγγραφα που θα τους διευκολύνουν να είναι ενήμεροι για τις εργασίες της 
κυπριακής Βουλής και να καθοριστούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για συζήτηση, 
ώστε να αναπτυχθεί μια πιο αμοιβαία παραγωγική συνεργασία.  
 
Παράλληλα, όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μελέτησαν τις εκκρεμότητές τους και 
απευθύνθηκαν προς τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία απέσυραν νομοσχέδια και 
κανονισμούς που εκκρεμούσαν στη Βουλή, αλλά το περιεχόμενό τους ήταν 
παρωχημένο. Η ίδια προσπάθεια έγινε και για τις προτάσεις νόμου που κατέθεσαν 
βουλευτές, πολλές από τις οποίες είτε αποσύρθηκαν είτε ψηφίστηκαν σε νόμους, αφού 
τροποποιήθηκαν ανάλογα. Σημειώνεται ότι πρόσφατα καθιερώθηκε η πρακτική της 
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απόσυρσης και των προτάσεων νόμου από την ολομέλεια της Βουλής, πρακτική που 
μέχρι πρόσφατα ακολουθείτο μόνο για τα κυβερνητικά νομοσχέδια και τους 
κανονισμούς. Παράλληλα, αποφασίστηκε η μεταφορά σχεδίων νόμου για εξέταση από 
μια επιτροπή στην οποία έγινε αρχικά η παραπομπή τους από την ολομέλεια της 
Βουλής ή και από άλλη επιτροπή να γίνεται στο επίπεδο της ολομέλειας της Βουλής. 
 
Υπήρξε επίσης συνεργασία και συντονισμός της Βουλής με το Κυβερνητικό 
Τυπογραφείο, με στόχο την αποφυγή λαθών κατά τη δημοσίευση των νόμων στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει καθιερωθεί 
σχετικός κώδικας συνεργασίας. 
 
Παράλληλα, τόσο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων όσο και οι καθ’ ύλην αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές συζήτησαν 
νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ (προτάσεις Οδηγιών, Κανονισμών κ.λπ.) δηλαδή 
προτάσεις που βρίσκονται στο νομοπαρασκευαστικό στάδιο και για τις οποίες δε 
λήφθηκε τελική απόφαση στο επίπεδο της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ως εθνικό κοινοβούλιο κράτους μέλους της ΕΕ, δύναται να αποστείλει 
είτε Γνώμη στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου εθνικών κοινοβουλίων-ΕΕ είτε 
Αιτιολογημένη Γνώμη σε σχέση με παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Για τις 
Γνώμες αυτές ενημερώνεται η ολομέλεια της Βουλής. Στον τομέα αυτό υπάρχει ευρύ 
πεδίο δράσης για το κυπριακό κοινοβούλιο ειδικότερα σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα 
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την Κύπρο. 
 
Η βελτίωση που επήλθε στη λειτουργία του νομοθετικού σώματος προάγει τη διαφάνεια 
και την επικοινωνία με τους πολίτες. Υπάρχει ωστόσο μεγάλο περιθώριο βελτίωσης 
στον τομέα αυτό.  
 
Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του Κανονισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων 

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου 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 την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής. Της ad hoc 
αυτής επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του σώματος και συμμετέχουν σε αυτή οκτώ 
(8) μέλη, ένα (1) από κάθε κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή. Αρμοδιότητα της 
επιτροπής αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου 
που διέπει τη λειτουργία των επιτροπών και της ολομέλειας της Βουλής. Η ad hoc αυτή 
επιτροπή συνήλθε κατά την υπό εξέταση σύνοδο σε δύο (2) συνεδριάσεις και εξέτασε 
εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από κοινοβουλευτικά κόμματα, καθώς και συγκριτικά 
στοιχεία για το τι ισχύει σε άλλα κοινοβούλια στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα όσον αφορά 
τα θέματα λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας. Στη βάση 
των πιο πάνω και άλλων εισηγήσεων, της κοινοβουλευτικής εμπειρίας και πρακτικής, 
καθώς και έπειτα από μεγάλο προβληματισμό για την τροποποίηση/βελτίωση του 
Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες της 
Βουλής, μέσα από πολλές συνεδριάσεις υπηρεσιακών παραγόντων υπό την προεδρία 
του Προέδρου της Βουλής, σχετικό έγγραφο εργασίας το οποίο άρχισε να εξετάζεται 
κατ’ άρθρον από την επιτροπή. Στη διαμόρφωση του εγγράφου αυτού λήφθηκαν επίσης 
υπόψη οι προγραμματικές θέσεις του Προέδρου της Βουλής για την ανάγκη 
αναβάθμισης του κοινοβουλευτικού έργου, καθώς και οι εισηγήσεις που προέκυψαν 
από τις συσκέψεις του τέως και του νυν Προέδρου της Βουλής με τους προέδρους των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και τους αρχηγούς ή/και εκπροσώπους των κομμάτων. 
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Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από προβληματισμό για τις υποβληθείσες ενώπιον της εν 
λόγω επιτροπής προτάσεις για αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, λήφθηκε απόφαση από τον Πρόεδρο της Βουλής για υλοποίηση σε 
πιλοτική βάση από ορισμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές συγκεκριμένων αποφάσεων 
που αφορούν τις υπό συζήτηση προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού σε 
σχέση με τη νομοθετική εργασία. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε σε συνεννόηση με τους 
προέδρους ορισμένων κοινοβουλευτικών επιτροπών, το έργο των οποίων αφορά 
κυρίως τη νομοθετική εργασία της Βουλής.  
 
Ειδικότερα, η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση του Προέδρου της Βουλής διαλαμβάνει 
τα ακόλουθα: 

1. Κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή, μόνο εφόσον συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
και δεόντως υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα έγγραφα. 

2. Κατάθεση νομοσχεδίου και πρότασης νόμου στη Βουλή, μόνο εφόσον αυτά έχουν 
υποβληθεί στο Αρχείο της Βουλής τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την 
έναρξη της συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής στην οποία κατατίθενται. 

3. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τόσο των νομοσχεδίων 
όσο και των προτάσεων νόμου το συντομότερο δυνατό σε σχέση με την 
ημερομηνία κατάθεσής τους στην ολομέλεια για πληροφόρηση του κοινού.   

4. Διαβούλευση του προέδρου κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής με τα μέλη αυτής 
για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, λαμβανομένης 
υπόψη και της χρονολογικής σειράς κατάθεσης των σχεδίων νόμου στη Βουλή. 

5. Πρόσκληση στην πρώτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την έναρξη 
της συζήτησης ενός σχεδίου νόμου κατά κανόνα όλων των επηρεαζόμενων 
φορέων (εξωκοινοβουλευτικών), χωρίς να καλούνται σε επόμενες συνεδρίες για το 
ίδιο θέμα όλοι ανεξαίρετα οι επηρεαζόμενοι φορείς. 

6. Καταρτισμός ημερήσιας διάταξης κατά κεφάλαια συζήτησης, τα οποία κατά σειρά 
θα αφορούν τον προγραμματισμό των εργασιών της επιτροπής και τη συζήτηση 
διαδικαστικών θεμάτων, τη νομοθετική εργασία, τη συζήτηση και τη λήψη 
αποφάσεων αναφορικά με τα σχέδια νόμου τα οποία θα υποβληθούν στην 
ολομέλεια προς ψήφιση (τοποθέτηση) και τη συζήτηση θεμάτων με τη διαδικασία 
του αυτεπαγγέλτου. H προτεινόμενη μορφή ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης 
κοινοβουλευτικής επιτροπής εμφαίνεται στο Παράρτημα XX. 

7. Αποστολή στους εμπλεκόμενους/ενδιαφερόμενους φορείς της γνωστοποίησης 
(πρόσκλησης) για κάθε συνεδρία επιτροπής δέκα πλήρεις τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της καθορισθείσας συνεδρίας.   

8. Προσκόμιση από τους επηρεαζόμενους φορείς τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από 
την καθορισθείσα συνεδρία γραπτού υπομνήματος με τις θέσεις, τις απόψεις και 
τις εισηγήσεις τους αναφορικά με το θέμα για το οποίο έχουν προσκληθεί. 
Ενημέρωση των εν λόγω προσώπων ότι πιθανόν να μην κριθεί αναγκαίο να 
παραστούν ενώπιον της επιτροπής. 

9. Έναρξη συζήτησης των σχεδίων νόμου από την αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή μετά την πάροδο τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία 
κατάθεσής τους στη Βουλή, με εξαίρεση τα χαρακτηριζόμενα ως “επειγούσης 
φύσεως” κατά την ισχύουσα διαδικασία ή τα χαρακτηριζόμενα ως “κατά 
προτεραιότητα” από την ίδια την επιτροπή. 
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10. Προγραμματισμός των εργασιών της επιτροπής, κατηγοριοποιώντας τα 
παραπεμφθέντα σε αυτή σχέδια νόμου ως ακολούθως: 

• Σχέδια νόμου τα οποία θα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 
συνεδρίας της επιτροπής προς έναρξη της συζήτησής τους, λαμβανομένης 
υπόψη της χρονολογικής σειράς κατάθεσής τους στη Βουλή. 

• Σχέδια νόμου τα οποία η κοινοβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να 
συζητηθούν κατά προτεραιότητα, ήτοι χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
χρονολογική σειρά κατάθεσής τους λόγω της ιδιαίτερης ή/και ιδιάζουσας 
σημασίας τους. 

• Σχέδια νόμου για τα οποία έχει υποβληθεί εισήγηση στο στάδιο της 
ολομέλειας για κήρυξή τους ως “επειγούσης φύσεως” και ψήφισή τους 
αυθημερόν, τα οποία τελικά δεν έχουν κηρυχθεί ως τέτοια.  

11. Κατηγοριοποίηση των αυτεπάγγελτων θεμάτων για σκοπούς διευκόλυνσης της 
συζήτησης και μείωσης του αριθμού τους. 

12. Συζήτηση των σχεδίων νόμου από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές σε τέσσερα 
στάδια, κατά το δυνατό σε ξεχωριστές συνεδρίες, ως ακολούθως: 

• Συζήτηση επί του σκοπού και της φιλοσοφίας του σχεδίου νόμου. 

• Κατ’ άρθρον συζήτηση του σχεδίου νόμου, στο πλαίσιο της οποίας δυνατόν 
να υποβάλλονται από τους βουλευτές και από τους παρισταμένους 
εισηγήσεις για βελτιώσεις και τροποποιήσεις επί του κειμένου. 

• Διαβούλευση και συζήτηση επί των εισηγήσεων των βουλευτών για 
βελτιώσεις/τροποποιήσεις, με στόχο την επίτευξη συγκλίσεων επί του 
κειμένου το οποίο θα τεθεί ενώπιον της επιτροπής για σκοπούς λήψης 
τελικής απόφασης στο επόμενο στάδιο (τοποθέτηση). 

• Τοποθέτηση, ήτοι λήψη τελικής απόφασης από τους παριστάμενους 
βουλευτές επί του κειμένου του σχεδίου νόμου, όπως αυτό θα έχει ήδη 
τροποποιηθεί από τις υπηρεσίες της Βουλής, σύμφωνα με τις 
βελτιώσεις/τροποποιήσεις/συγκλίσεις που έχουν προκύψει από τα πιο πάνω 
στάδια. 

13. Υποβολή των σχεδίων νόμου στην ολομέλεια προς ψήφιση, μόνο εφόσον έχουν 
παρέλθει δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία της 
συνεδρίας κατά την οποία λήφθηκε η τελική απόφαση της επιτροπής επί αυτών, 
με εξαίρεση τα χαρακτηριζόμενα ως “επειγούσης φύσεως” ή τα “κατά 
προτεραιότητα”, ώστε να παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για διαβούλευση μεταξύ 
των διάφορων κοινοβουλευτικών πλευρών, ειδικότερα ως προς υποβληθείσες στο 
μεταξύ ή υποβληθησόμενες τροπολογίες εκ μέρους των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων, με απώτερο στόχο την επίτευξη των μεγαλύτερων κατά το δυνατό 
συγκλίσεων. 

14. Απόσυρση των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμου μέσω της ημερήσιας 
διάταξης της ολομέλειας της Βουλής. 

Υπό το φως των πιο πάνω, οι υπό αναφορά κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και 
ομάδα υπηρεσιακών παραγόντων, ενημερώθηκαν σχετικά από τον Πρόεδρο της 
Βουλής, για να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα, και προσάρμοσαν ανάλογα τις 
ημερήσιες διατάξεις και τη διαδικασία των συνεδριάσεών τους. Σημειώνεται ότι πολλές 
επιτροπές εφάρμοσαν τις αλλαγές αυτοβούλως. 
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Ως αποτέλεσμα των αλλαγών που επήλθαν σε σχέση με τη λειτουργία των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας, διαγράφηκαν σχέδια νόμου και 
αυτεπάγγελτα θέματα που εκκρεμούσαν σε κοινοβουλευτικές επιτροπές εδώ και χρόνια, 
πολλές φορές χωρίς να είναι αναγκαία ή όντας ετεροχρονισμένα. Επιπρόσθετα, τέθηκαν 
για σκοπούς συζήτησης και προώθησης στην ολομέλεια νομοσχέδια και προτάσεις 
νόμου που εκκρεμούσαν από καιρό, π.χ. από το 2003, κάποια εκ των οποίων 
προωθήθηκαν για ψήφιση, αφού διαμορφώθηκαν ανάλογα τα κείμενά τους από την 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 
 
Παράλληλα, αναπτύχθηκε περαιτέρω ο διάλογος των προέδρων των επιτροπών με τα 
μέλη τους και τους υπόλοιπους βουλευτές για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων, με στόχο 
τον καλύτερο χειρισμό των εκκρεμοτήτων των επιτροπών και τη διαμόρφωση της 
ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεών τους. Οι ίδιες οι επιτροπές κατέταξαν τις 
εκκρεμότητές τους σε κατηγορίες, ώστε να τύχουν του ανάλογου χειρισμού, και κατά 
καιρούς τις επικαιροποιούν. Ακολουθήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για τη συζήτηση 
κατατεθειμένων σχεδίων νόμου, καθώς και για την προώθησή τους στην ολομέλεια. 
Πολλές τροπολογίες πλέον συζητούνται σε πρώτο στάδιο στο επίπεδο των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών.  
 
Επισημαίνεται ότι αναφορικά με το θέμα της υποβολής τροπολογιών, αυτό πρέπει να 
τύχει περαιτέρω εξέτασης, ώστε να γίνουν οι ανάλογες βελτιωτικές ρυθμίσεις κατά 
προτεραιότητα, αφού πρόκειται για έναν τομέα που δημιουργεί πολλές φορές 
προβλήματα.  
 
Συναφώς, αξιολογώντας γενικά την πιλοτική εφαρμογή των πιο πάνω αλλαγών, αυτές 
θα μπορούσε να χαρακτηριστούν θετικές, υπάρχει ωστόσο μεγάλο περιθώριο για 
περαιτέρω βελτιώσεις. 
 
Πέραν των πιο πάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Βουλής έθεσε προς 
συζήτηση στα κοινοβουλευτικά κόμματα την ανάγκη θέσπισης νέων ρυθμίσεων όσον 
αφορά τη συζήτηση ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών θεμάτων που 
εξετάζονται αυτεπάγγελτα. Ειδικότερα, απασχόλησε κατά πόσο κρίνεται σκόπιμο να 
ολοκληρώνεται η συζήτηση θέματος με την υποβολή έκθεσης στην ολομέλεια της 
Βουλής εντός τριών μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του, καθώς και να 
διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας τα θέματα για τα 
οποία δεν έχει υποβληθεί έκθεση. Παράλληλα, απασχόλησε κατά πόσο θα ήταν 
χρήσιμο τα θέματα που εξετάζονται αυτεπάγγελτα τα οποία εκκρεμούν ενώπιον των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών να διαγράφονται με την εκπνοή της βουλευτικής περιόδου 
και να απαγορεύεται η επανεγγραφή κατά μαζικό τρόπο διαγραφέντων θεμάτων.  
 
Επιπρόσθετα, σε σχέση με την κατάθεση στη Βουλή προτάσεων νόμου και την 
προώθησή τους για ψήφιση απασχόλησε μεταξύ άλλων κατά πόσο κρίνεται σκόπιμο να 
θεωρούνται αυτοδικαίως ως αποσυρθείσες προτάσεις νόμου οι οποίες κατά την εκπνοή 
της βουλευτικής περιόδου εκκρεμούν ενώπιον κοινοβουλευτικών επιτροπών και των 
οποίων η συζήτηση δεν έχει αρχίσει, καθώς και προτάσεις νόμου οι οποίες κατατέθηκαν 
από βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν επανεκλεγεί.  
 
Τέλος, σε σχέση με την κατάθεση τροπολογιών επί σχεδίων νόμου τέθηκαν προς 
συζήτηση τα ακόλουθα επιμέρους θέματα, για τα οποία δε λήφθηκαν τελικές 
αποφάσεις: 



93 
 

1. Κάθε βουλευτής/κοινοβουλευτικό κόμμα που προτίθεται να καταθέσει τροπολογία 
επί σχεδίου νόμου θα υποβάλλει ενυπογράφως οδηγίες ως προς τούτο στην 
Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών μαζί με τη σχετική επεξήγηση 
τουλάχιστον τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίας της 
ολομέλειας της Βουλής κατά την οποία επιθυμεί να συζητηθεί το σχέδιο νόμου. 

2. Κάθε τροπολογία θα τίθεται ενώπιον του Προέδρου της Βουλής και θα διανέμεται 
σε όλους τους βουλευτές τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την έναρξη της 
συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής κατά την οποία πρόκειται να συζητηθεί το 
σχέδιο νόμου. 

3. Η υποβολή γραπτής τροπολογίας εκτός των πιο πάνω αναφερόμενων 
προθεσμιών και προφορικής τροπολογίας στο στάδιο της συζήτησης του σχεδίου 
νόμου στην ολομέλεια της Βουλής θα επιτρέπονται μόνο κατόπιν άδειας του 
Προέδρου της Βουλής λόγω εξαιρετικών, απρόβλεπτων ή ιδιαζουσών 
περιστάσεων που δικαιολογούν τέτοια υποβολή. 

4. Οι τροπολογίες θα τίθενται σε ψηφοφορία και θα εγκρίνονται από κοινού με το 
άρθρο το οποίο αυτές αφορούν.  

5. Τροπολογίες οι οποίες δε σχετίζονται με συγκεκριμένο άρθρο ή αφορούν 
προσθήκη νέων άρθρων στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου θα συζητούνται και θα 
εγκρίνονται κατά τη χρονολογική σειρά κατάθεσής τους στο τέλος της κατ’ άρθρον 
συζήτησης του σχεδίου νόμου.  

6. Ο Πρόεδρος της Βουλής θα δύναται να μην επιτρέψει τη συζήτηση τροπολογιών οι 
οποίες πασιφανώς αλλοιώνουν το σκοπό και τη φιλοσοφία του σχεδίου νόμου ή οι 
οποίες είναι άσχετες με το κύριο αντικείμενο αυτού και σε περίπτωση 
αμφισβήτησης θα αποφαίνεται η Βουλή. 

7. Ο Πρόεδρος της Βουλής θα δύναται να προτείνει διαφοροποίηση της 
προβλεπόμενης τάξης συζήτησης των τροπολογιών, εάν κρίνει ότι τούτο 
επιβάλλεται από τη φύση και την πολυπλοκότητα του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου 
και/ή των κατατεθεισών τροπολογιών.  

 
Τήρηση αποστενογραφημένων πρακτικών 

Αναφορικά με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, παρά το γεγονός ότι ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων 
αναφέρει ρητά ότι «τα πρακτικά των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
τηρούνται συνοπτικά» και ότι «κατ’ εξαίρεση μια επιτροπή μπορεί, αν το θεωρήσει 
αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα του συζητούμενου θέματος, 
να διατάξει την τήρηση κατά λέξη πρακτικών», στις περισσότερες συνεδρίες τα 
πρακτικά τηρούνται κατά λέξη.   
 
Η κατάχρηση της συγκεκριμένης πρόνοιας του κανονισμού αυτού θεωρείται 
λανθασμένη και επιβάλλεται να αλλάξει. 
 
Σημειώνεται ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τηρήθηκαν πρακτικά σε εκατόν 
ογδόντα έξι (186) συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Τηρήθηκαν επίσης 
πρακτικά σε τριάντα επτά (37) συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος και σε είκοσι 
τέσσερις (24) συνεδρίες της Σύσκεψης του Προέδρου και των Αρχηγών ή Εκπροσώπων 
των Κομμάτων, καθώς και σε αριθμό συνεδρίων ή εκδηλώσεων που διοργάνωσε το 
κοινοβούλιο. 
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Δημιουργία Νομικού και Νομοτεχνικού Τμήματος 

Προς υλοποίηση του στόχου για την παραγωγή καλύτερου νομοθετικού έργου, η Βουλή 
προχωρά με τη δημιουργία Νομικού και Νομοτεχνικού Τμήματος παράλληλα με το 
Τμήμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών εντός της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών. Η δημιουργία των τμημάτων αυτών αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο της ίδιας 
της Βουλής όσο και της κυβέρνησης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και άλλων φορέων. Με τις ενέργειες 
αυτές η Βουλή στοχεύει στη βελτίωση του παραγόμενου νομοθετικού έργου και στην 
κάλυψη ενός κενού στον τομέα αυτό, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δεν 
παρέχει υπηρεσίες νομικού συμβούλου στη Βουλή ιδιαίτερα όσον αφορά τις προτάσεις 
νόμου. 
 
Για τη στελέχωση των τμημάτων αυτών ξεκίνησε η διαδικασία για την πρόσληψη ενός 
(1) Ανώτερου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ενός (1) Γραμματέα 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄ και έξι (6) Γραμματέων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, 
όλων με νομική κατάρτιση, για σκοπούς δημιουργίας των νέων δομών στην υπηρεσία. 
Παράλληλα, αναμένεται η προκήρυξη πέντε (5) νέων θέσεων για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. 
 
Διοικητική και οικονομική αυτονομία της Βουλής  

Η διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων της Βουλής προϋποθέτει 
την ανεξαρτητοποίηση του κοινοβουλίου από την εκτελεστική εξουσία και την 
αυτονόμησή της τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και σε επίπεδο λειτουργικό/διοικητικό. 
Η αυτονόμηση αυτή, της οποίας πρέπει να απολαύει η Βουλή, υπαγορεύεται ακόμα από 
την προβλεπόμενη στο σύνταγμα θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των εξουσιών, που 
είναι απόλυτη στο πολιτειακό μας σύστημα. Η ανεξαρτησία και αυτονομία, οικονομική 
και διοικητική, θα καταστήσει τη Βουλή ευέλικτη και αποτελεσματική, ικανή να 
ανταποκρίνεται στις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες και θα ενισχύσει το 
κοινοβουλευτικό έργο.  
 
Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας της νομοθετικής εξουσίας από 
οικονομική και οργανική άποψη έχει ετοιμαστεί πρόταση νόμου με την οποία σκοπείται 
η τροποποίηση του συντάγματος, η οποία αναμένεται να προωθηθεί.  
 
Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Όσον αφορά στο θέμα της ανέγερσης του νέου κτιρίου της Βουλής, αίτημα που 
χρονολογείται από το 1994, επισημαίνεται ότι αυτό έχει εισέλθει στην τελική ευθεία. Ο 
προϋπολογισμός για το έργο έχει εγκριθεί, ενώ ετοιμάστηκε και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης του έργου. Έχει γίνει επίσης επικαιροποίηση του κτιριολογικού 
προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που επήλθαν στις λειτουργικές 
ανάγκες του κοινοβουλίου, στην τεχνολογία, στην ασφάλεια και στην ενεργειακή 
απόδοση. 
 
Η σημαντική αυτή εξέλιξη κατέστη δυνατή ύστερα από συστηματικές επαφές του 
Προέδρου της Βουλής με τους αρμόδιους υπουργούς και αλλεπάλληλες συσκέψεις 
υπηρεσιακών παραγόντων που κρίθηκαν αναγκαίες λόγω των διάφορων προβλημάτων 
που παρουσιάστηκαν στην πορεία.  
 
Παράλληλα, έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα μερικής επέκτασης 
του υφιστάμενου κτιρίου της Βουλής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη 
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του 2019. Επίσης, έχουν αρχίσει οι εργασίες αποκατάστασης παλιάς διατηρητέας οικίας 
κοντά στο κτίριο της Βουλής, που θα χρησιμοποιηθεί ως “Σπίτι του Πολίτη”. 
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Δεύτερο Μέρος  
 
 
 

Παραρτήματα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδος 

Δεύτερη Σύνοδος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αριθμός συνεδριάσεων κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, 

συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών 

τους, των συναντήσεων και των επισκέψεών τους 

 

 

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αριθμός 
συνεδριάσεων 

1.  Άμυνας 24 

2.  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών 

27 

3.  Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 32 

4.  Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 41 

5.  Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 24 

6.  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 32 

7.  Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Μελέτη του 
Δημογραφικού Προβλήματος 

1 

8.  Εσωτερικών 35 

9.  Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 29 

10.  Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 31 

11.  Νομικών 40 

12.  Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών 
για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια 
Υπηρεσίας  

4 

13.  Οικονομικών και Προϋπολογισμού 67 

14.  Παιδείας και Πολιτισμού 47 

15.  Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 
Δημόσιων Δαπανών 

33 

16.  Περιβάλλοντος 39 

17.  Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 29 

18.  Υγείας 31 

19.  Επιτροπή Επιλογής 1 

20.  Ad Hoc για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής 1 

21.  Ειδική για το Πόθεν Έσχες --- 
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 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αριθμός 
συνεδριάσεων 

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

2 

 Συνολικά 570 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο 

 

 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ενεγράφησαν στο Κεφάλαιο Τέταρτο για συζήτηση 
στην ολομέλεια της Βουλής οκτώ (8) νέα θέματα. Από αυτά ολοκληρώθηκε η συζήτηση 
τεσσάρων (4) θεμάτων, ένα (1) αποσύρθηκε από τους εισηγητές του, ενώ εκκρεμεί η 
εξέταση άλλων τριών (3), όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο παρόν παράρτημα. 

 
Τα τρία (3) ακόλουθα θέματα ενεγράφησαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, που ετοίμασε σχετικές εκθέσεις, συζητήθηκαν στην 
ολομέλεια και έληξαν: 

• Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα 
της λειτουργίας των θεσμών ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ελεγκτική 
Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, μονάδες εσωτερικού ελέγχου). 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.029-2017) 
(Έληξε στην ολομέλεια της Βουλής στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.) 

• Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα 
της λειτουργίας του θεσμού της Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.086-2016) 
(Έληξε στην ολομέλεια της Βουλής στις 2 Μαρτίου 2018.)  

• Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα 
της λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.086-2016) 
(Έληξε στην ολομέλεια της Βουλής την 1η Ιουνίου 2018.) 
 

Τα ακόλουθα πέντε (5) νέα θέματα ενεγράφησαν στην ολομέλεια: 

• Η απόφαση των κατοχικών αρχών για επιβολή δασμών στα προϊόντα που 
αποστέλλονται στους εγκλωβισμένους, η στήριξη των εγκλωβισμένων από το 
κράτος και τα μέτρα που οφείλει να λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για καταδίκη της 
παραβίασης της Συμφωνίας της Γ΄ Βιέννης από το κατοχικό καθεστώς. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, προέδρου του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 
(Αρ. Φακ. 23.05.050.001-2017) 
(13.10.2017) 
(Με αναφορά του Προέδρου της Βουλής στη συνεδρίαση της ολομέλειας 
ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2018 και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών στις 4 
Απριλίου 2018 το θέμα αποσύρθηκε.) 

• Η ανησυχητική έξαρση του εγκλήματος στην Κύπρο. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 
(Αρ. Φακ. 23.05.051.001-2018) 
(18.5.2018) 
(Εκκρεμεί.) 

• Οι εξελίξεις στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους του ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Παύλου Μυλωνά εκ μέρους του Δημοκρατικού 
Κόμματος, Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης, Γιώργου Περδίκη εκ 
μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Χρίστου εκ μέρους του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου) 
(Αρ. Φακ. 23.05.051.002-2018) 
(22.6.2018) 
(Έληξε με συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής στις 8 Ιουλίου 2018.) 

• Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε χιλιάδες δανειολήπτες και εγγυητές 
δανείων που επηρεάζονται από την αναδρομική ισχύ του άρθρου 44Α του περί 
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου (νόμος εκποιήσεων). 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Γιώργου Περδίκη, προέδρου του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, και της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας 
Θεολόγου) 
(Αρ. Φακ. 23.05.051.003-2018) 
(22.6.2018) 
(Εκκρεμεί.) 

• Το μέλλον της Ευρώπης. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ μέρους της 
επιτροπής.) 
(Αρ. Φακ. 23.05.051.004-2018) 
(22.6.2018) 
(Εκκρεμεί.) 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στα πλαίσια 
της συζήτησης θεμάτων στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας της Βουλής ετοίμασε 
εκθέσεις σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:  

1. Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα 
της λειτουργίας των θεσμών ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ελεγκτική 
Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, μονάδες εσωτερικού ελέγχου). 

2. Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα 
της λειτουργίας του θεσμού της Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο. 

3. Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα 
της λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
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Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στην ολομέλεια του σώματος στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, 
στις 2 Μαρτίου 2018 και την 1η Ιουνίου 2018, αντίστοιχα, και η επιτροπή έκρινε σκόπιμο 
όπως αυτά παραμείνουν στις εκκρεμότητές της για παρακολούθηση, ώστε να 
τυγχάνουν επανεξέτασης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. 
 
Στην έκθεση με θέμα «Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών ελέγχου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Ελεγκτική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, μονάδες εσωτερικού 
ελέγχου)» επισημαίνεται η σημασία του προληπτικού ελέγχου, ο οποίος είναι 
σημαντικός για τον εντοπισμό εγκλημάτων που αφορούν διαπλοκή και διασπάθιση 
δημόσιου χρήματος. Με την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος είναι 
προληπτικός έλεγχος, η Ελεγκτική Υπηρεσία θα έχει να διεκπεραιώσει πολύ λιγότερο 
όγκο εργασίας σε σχέση με αυτόν που έχει σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
κατατέθηκαν στην επιτροπή, προωθείται η αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τη 
σύσταση και τη λειτουργία των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στα υπουργεία και στις 
υπηρεσίες με την εφαρμογή του διεθνούς μοντέλου των “τριών γραμμών άμυνας”. Η 
αναθεώρηση του πλαισίου αυτού έχει στόχο τη βελτίωση του ρόλου και των 
αρμοδιοτήτων των μονάδων εσωτερικού ελέγχου. Η επιτροπή κρίνει ότι το όλο πλέγμα 
των μηχανισμών ελέγχου στη δημόσια υπηρεσία και εντός της κρατικής μηχανής χρήζει 
βελτιώσεων και ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να γίνουν περαιτέρω βήματα 
όσον αφορά την εμπέδωση και την υιοθέτηση κουλτούρας εσωτερικού ελέγχου, κυρίως 
για σκοπούς πρόληψης της διαφθοράς. Η μέχρι τώρα απουσία, καθώς και η μη σωστή 
εφαρμογή του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια υπηρεσία, στην ευρύτερή 
της έννοια, διαιώνιζε τα κρούσματα διαφθοράς. Γι’ αυτό το λόγο η επιτροπή αναμένει ότι 
με την προωθούμενη αναθεώρηση του όλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα 
αντιμετωπιστούν και θα παταχθούν στη ρίζα τους τα φαινόμενα διαφθοράς. 
 
Στην έκθεση με θέμα «Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και ειδικότερα της λειτουργίας του θεσμού της Κεφαλαιαγοράς στην 
Κύπρο» επισημαίνεται η μεγάλη σημασία που έχει για την ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας ο θεσμός της Κεφαλαιαγοράς. Η ΕΚΚ ασκεί τη γενική εποπτεία της 
Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο και των σχετικών συναλλαγών. Ειδικότερα, η ΕΚΚ 
διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, διότι είναι αρμόδια για την προστασία των 
επενδυτών και την παρακολούθηση των σχετικών συναλλαγών. Επιπρόσθετα, ως 
εποπτικό όργανο, η ΕΚΚ μεριμνά για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της αγοράς στην 
Κύπρο και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ώστε η Κύπρος να καταστεί ένα 
αξιόπιστο χρηματοοικονομικό κέντρο. 
 
Στην έκθεση με θέμα «Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και ειδικότερα της λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος του 
πιο πάνω επιτρόπου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων για 
τη σωστή ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Μέσω της 
ρυθμιστικής του δράσης διασφαλίζεται η παροχή των υπηρεσιών του τομέα αυτού για 
το σύνολο της κυπριακής επικράτειας. Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στην έκθεσή της προβαίνει σε 
συγκεκριμένες διαπιστώσεις, εισηγήσεις και συμπεράσματα, που αφορούν μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι ρυθμίσεις και οι αποφάσεις του ΓΕΡΗΕΤ δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά 
την περαιτέρω ανάπτυξη της Cyta, η οποία, εκτός από το κόστος ρύθμισης που 
επωμίζεται, υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομής για την ανάπτυξη του δικτύου της 
σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Κύπρου, προσφέρει κοινωνικό έργο 
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παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε κατοίκους απομακρυσμένων αγροτικών 
περιοχών και στηρίζοντας ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού μας. 

2. Στην Κύπρο διαπιστώνεται η ύπαρξη ψηφιακού αναλφαβητισμού, γεγονός το 
οποίο πρέπει να προβληματίσει σοβαρά την εκτελεστική εξουσία. 

3. Η εκτελεστική εξουσία πρέπει να εξεύρει τρόπους, ώστε οι Κύπριοι πολίτες να 
αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Ειδικότερα, εάν η 
κυβέρνηση επιθυμεί να εφαρμοστεί με επιτυχία η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε 
όλους τους τομείς της διοίκησης, πρέπει να λάβει μέτρα για την εξάλειψη του 
προβλήματος του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δοθούν 
τα αναγκαία κίνητρα, ώστε οι πολίτες να αξιοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο και 
την τεχνολογία που παρέχεται μέσω αυτού. 

4. Διαπιστώνεται η ανάγκη αύξησης των διαδικτυακών ταχυτήτων. Η αύξηση της 
χρήσης υψηλών διαδικτυακών ταχυτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τον 
επιχειρηματικό κόσμο, για σκοπούς ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

5. Γίνεται εισήγηση όπως εξεταστεί από τη Cyta κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να 
επέλθουν ορισμένες μειώσεις στις τιμές της, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει 
αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα, η 
ενδεχόμενη μείωση των τιμών της σε ορισμένες υπηρεσίες πιθανόν να καταστήσει 
τη Cyta πιο ανταγωνιστική.  

6. Διαπιστώνεται ότι η υλοποίηση της στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, διότι συμβάλλει στη θωράκιση του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα από απειλές από τον κυβερνοχώρο. 

 
Ειδικότερα, η επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματά της στις εν λόγω εκθέσεις, μεταξύ 
άλλων κάνει έκκληση προς την εκτελεστική εξουσία να ενισχύσει το συντομότερο 
δυνατόν όλους τους θεσμούς που ασχολούνται με θέματα ελέγχου, διότι η αδυναμία και 
η αναποτελεσματικότητα ως προς την εκτέλεση του έργου τους επηρεάζουν αρνητικά 
την οικονομία και ευνοούν τη δημιουργία μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και επιδρούν 
αρνητικά στο επιθυμητό επίπεδο ζωής των πολιτών. Επίσης, η επιτροπή δηλώνει 
έτοιμη να παρέμβει εκεί και όπου το κρίνει σκόπιμο και όπου αυτό είναι εφικτό, 
καταβάλλοντας προσπάθεια με όλα τα μέσα που διαθέτει, είτε μέσω της νομοθετικής 
οδού είτε μέσω εκθέσεων και επιστολών της προς την εκτελεστική εξουσία, για τη λήψη 
μέτρων για υλοποίηση των εισηγήσεών της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Θέματα που ενεγράφησαν για αυτεπάγγελτη εξέταση και θέματα 

διαγραφέντα 

 

 

Αυτεπάγγελτα 2017 

1.  Οι τελευταίες εξελίξεις στο συνεργατισμό. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 14.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.171-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

2.  Το πολεοδομικό μέλλον της παραλιακής περιοχής Λάρνακας που θα 
απελευθερωθεί με την απομάκρυνση των οχληρών εγκαταστάσεων 
των αποθηκών πετρελαιοειδών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 28.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.172-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

3.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα 
πιθανά προβλήματα που παρουσιάστηκαν όσον αφορά την επιβολή 
αποχετευτικών τελών με βάση την αξία ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 
1ης Ιανουαρίου 2013. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών, 28.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.173-2017) 
(Ενεγράφη στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

4.  Η αδειοδότηση ιδιωτικής γεώτρησης για εμπορική εκμετάλλευση 
(εμφιάλωση και πώληση νερού) στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου 
Αγρού και οι πιθανές επιπτώσεις στην ύδρευση και άρδευση της 
περιοχής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 29.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.174-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

5.  Το πρόβλημα της ρύπανσης των ακτών της Λεμεσού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.175-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.233-2015) 
(Ενεγράφη στην  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
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6.  Ενημέρωση για τη δομή και λειτουργία της πολιτικής άμυνας, για τη 

συμβολή των εθελοντών, καθώς και για τα πιθανά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην όλη δράση της. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης 
Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα, 28.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.176-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

7.  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατάσταση που επικρατεί σε 
διάφορα σημεία της κοίτης του ποταμού Κούρη. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Αδάμου Αδάμου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.177-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

8.  Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στην περίπτωση της 
περιοχής των αποθηκών πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων 
Λάρνακας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.178-2017) 
(Ενεγράφη στην  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

9.  Οικονομικές καταστάσεις και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, 16.6.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.181-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεων και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

10.  Ενημέρωση για την απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση 
με τη μετεγγραφή στο πρώτο έτος σπουδών φοιτητών που έχουν 
πετύχει σε διεθνείς εξετάσεις και έχουν εγγραφεί σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. 
Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.182-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

11.  Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη 
λειτουργία των Πράσινων Σημείων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, 5.7.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.183-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.282-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

12.  Η φετινή παραλαβή σταφυλιών από τις οινοβιομηχανίες και η 
μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος της 
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αμπελοκαλλιέργειας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Κώστα Κωνσταντίνου, Αντρέα Φακοντή και Ηλία 
Μυριάνθους, 5.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.184-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
και Φυσικών Πόρων.) 
 
Αλλαγή στον τίτλο έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία 
της ημερ. 8.5.2018.  Βλέπε σημείωμα ημερ. 14.5.2018. 
 
Η παραλαβή σταφυλιών από τις οινοβιομηχανίες και η 
μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος της 
αμπελοκαλλιέργειας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Κώστα Κωνσταντίνου, Αντρέα Φακοντή και Ηλία 
Μυριάνθους, 5.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.184-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

13.  Η αδυναμία καταδικασθέντων να εργαστούν μετά την έκτιση της 
ποινής τους, αφού η εργοδότηση σε πολλούς τομείς απαιτεί λευκό 
ποινικό μητρώο, το οποίο δεν μπορούν να εξασφαλίσουν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού, 6.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.185-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

14.  Η αύξηση των κρουσμάτων βίας κατά της περιουσίας δεσμοφυλάκων 
και τρόποι αντιμετώπισης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χρίστου 
Χρίστου). 
(6.9.2017).   
(Αρ. Φακ. 23.04.034.186-2017). 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

15.  Η πολιτική του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου έναντι των 
κομμάτων και των υποψηφίων σε προεκλογική περίοδο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Λιλλήκα, 6.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.187-2017) 
(Να εξετάζεται μαζί με το υπ’ αριθμόν 23.04.033.225-2016.) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως.) 
 

16.  Η ανάγκη ενημέρωσης και λήψης απόφασης για εμβολιασμό των 
παιδιών και οι πιθανοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την τάση των 
νέων γονιών να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Υγείας, 7.9.2017). 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.188-2017) 
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(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.216-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

17.  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πιστοποιούντες 
υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν ήταν 
εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς εργαζόμενοι μετά την πρόσφατη 
απόφαση της κυβέρνησης, η οποία τους καλεί να εγγραφούν ως 
αυτοτελώς εργαζόμενοι. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 5.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.189-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

18.  Η υπερβολική συγκέντρωση διαφημιστικών φυλλαδίων στα 
γραμματοκιβώτια και τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.190-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.444-2011 & 23.04.027.152-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

19.  H διάσωση της λίμνης Μαγκλή από την οικιστική ανάπτυξη. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.191-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.487-2011 & 23.04.027.286-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

20.  Το στρατηγικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και η πορεία υλοποίησής του. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.192-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.488-2011 & 23.04.125.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

21.  Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επέκταση της 
λεωφόρου Ακαδημίας σε δρόμο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας 
μέσα από το δάσος Αθαλάσσας και το δάσος Ακαδημίας στην 
Αγλαντζιά. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.193-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.489-2011 & 23.04.126.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

22.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο βιότοπος του 
Πενταδακτύλου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
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(Αρ. Φακ. 23.04.034.194-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.490-2011 & 23.04.135.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

23.  Η προστασία του περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.195-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.491-2011 & 23.04.137.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

24.  Τα αναπτυξιακά σχέδια στο κέντρο ενέργειας στην περιοχή 
Βασιλικού και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη γύρω 
περιοχή. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.196-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.492-2011 & 23.04.144.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

25.  Η διαδικασία αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων σκυβαλότοπων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.197-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.493-2011 & 23.04.145.2006.) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

26.  Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον από εγκαταλελειμμένα 
μεταλλεία και λατομεία (π.χ. στην Αγροκηπιά, Σια, Βυζακιά, Αγία 
Μαρίνα Ξυλιάτου) και η διαδικασία αποκατάστασής τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.198-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.494-2011 & 23.04.147.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

27.  Οι χώροι πρασίνου που προκύπτουν από τις αναπτύξεις γης, η 
εγκατάλειψή τους και η δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησής τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.199-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.495-2011 & 23.04.149.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

28.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τον 
Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
και η πορεία εφαρμογής και υλοποίησης του «Άξονα Ι - Δράση του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Δημιουργία Μονάδας 
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Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.» 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου 
Αδάμου, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Χρίστου 
Ορφανίδη και Γιώργου Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.200-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.496-2011 & 23.04.150.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

29.  Η απόφαση για διάλυση του διυλιστηρίου Λάρνακας - Το πρόγραμμα 
και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του χώρου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Χρίστου 
Ορφανίδη, Γιώργου Κ. Γεωργίου και Χρήστου Τζιοβάνη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.201-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.497-2011 & 23.04.154.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

30.  Η κυβερνητική πολιτική για το θέμα της προστασίας και της 
διαχείρισης του Ακάμα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Χρίστου 
Ορφανίδη και Νίκου Τορναρίτη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.202-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.498-2011 & 23.04.159.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

31.  Το δίκτυο “Φύση 2000”. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Χρίστου Ορφανίδη και Νίκου Τορναρίτη, 
30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.203-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.499-2011 & 23.04.160.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

32.  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατά παρέκκλιση παροχή 
άδειας για τη συνέχιση των λατομήσεων εκτός λατομικών ζωνών και 
από τη λειτουργία κινητών λατομικών μονάδων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.204-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.500-2011 & 23.04.161.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

33.  Η διαχείριση των αποβλήτων των χοιροστασίων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.205-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.501-2011 & 23.04.162.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

34.  Η προστασία του βιότοπου στον Κόλπο της Χρυσοχούς. 
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.206-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.503-2011 & 23.04.165.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

35.  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των 
σκοπευτηρίων Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου, Παραλιμνίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.207-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.505-2011 & 23.04.292.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

36.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από την 
επίχωση (μπαζώματα) ρεμάτων και χειμάρρων.  
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.208-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.506-2011 & 23.04.294.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

37.  Η προστασία του κυπριακού νερόφιδου “natrix-natrix”. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.209-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.507-2011 & 23.04.295.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

38.  Το πρόβλημα επιβίωσης των καταφυγίων ζώων και οι επιπτώσεις 
στην ευημερία των ζώων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Νίκου Τορναρίτη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.210-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.512-2011 & 23.04.442.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

39.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την κατασκευή 
κυματοθραυστών και η αντιμετώπισή τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.211-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.513-2011 & 23.04.443.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

40.  Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία ελαιοτριβείων και η 
ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των οχληρών αυτών 
δραστηριοτήτων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.212-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.514-2011 & 23.04.444.2006) 
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

41.  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οικοδομική ανάπτυξη. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.213-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.515-2011 & 23.04.445.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

42.  Η εγκατάσταση και η λειτουργία κεραιών στον υδροβιότοπο 
Ακρωτηρίου και οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.214-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.516-2011 & 23.04.446.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

43.  Η ανάγκη προστασίας της περιοχής Λίμνης στην Πόλη Χρυσοχούς 
από δραστηριότητες, επεμβάσεις και προγραμματιζόμενα έργα με 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την περιοχή και τους κατοίκους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.215-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.518-2011 & 23.04.448.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

44.  Η κατάσταση του περιβάλλοντος στον υδροβιότοπο της Αλυκής 
Λάρνακας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.216-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.520-2011 & 23.04.450.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

45.  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία 
κλιβάνων καύσης αποβλήτων σε νοσοκομεία, λιμάνια, αεροδρόμια 
και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.217-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.521-2011 & 23.04.451.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

46.  Το σχέδιο ανάπτυξης γηπέδων γκολφ και η περιβαλλοντική του 
διάσταση. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.218-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.525-2011 & 23.04.460.2006) 



113 
 

(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

47.  Η επέκταση της απερήμωσης στην Κύπρο - Πρακτικά μέτρα για 
μετριασμό και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.219-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.527-2011 & 23.04.653.2006) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

48.  Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση της ρύπανσης 
που προκαλούν τα φουγάρα του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού της 
ΑΗΚ στη Δεκέλεια, για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του γειτονικού προσφυγικού 
συνοικισμού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.220-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.528-2011 & 23.04.024.015-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 
Αλλαγή στον τίτλο έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία 
της ημερ. 04.07.2018.  Βλέπε επιστολή των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου ημερ. 21.05.2018. 
 
Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση της ρύπανσης 
που προκαλούν τα φουγάρα του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού της 
ΑΗΚ στη Δεκέλεια και στο Βασιλικό. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.220-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.528-2011 & 23.04.024.015-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

49.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από τη 
συγκέντρωση ρυπογόνων εργοστασίων στην περιοχή Κοφίνου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.222-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.530-2011 & 23.04.024.048-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

50.  Η απειλή για καταστροφή του περιβάλλοντος από την παραχώρηση 
κρατικής δασικής γης για κατασκευή γηπέδων γκολφ σε περιοχή 
“Natura 2000” (π.χ. Κάβο Γκρέκο). 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.223-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.532-2011 & 23.04.024.224-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 



114 
 

51.  Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία 
πρατηρίων πετρελαιοειδών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.224-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.533-2011 & 23.04.024.270-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

52.  Η παράνομη παγίδευση αποδημητικών πουλιών και η ενδεχόμενη μη 
αποτελεσματική εφαρμογή του περί της Προστασίας και Διαχείρισης 
Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.226-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.535-2011 & 23.04.024.384-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

53.  Οι περιοχές “Natura 2000” στα κατεχόμενα - Θέμα προστασίας, 
ελέγχου και διατήρησης αυτών των περιοχών από την κυπριακή 
πολιτεία. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.227-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.536-2011 & 23.04.024.385-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

54.  Η συνεχιζόμενη πραγματοποίηση ασκήσεων από το αεροπορικό 
σμήνος “Κόκκινα Βέλη” στην περιοχή Ακρωτηρίου και στην ευρύτερη 
περιοχή Λεμεσού και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.229-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.539-2011 & 23.04.025.108-2008) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

55.  Ενημέρωση για τα μέτρα που πιθανόν να ληφθούν από το κράτος για 
την επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος μετά την ξήρανση 
χιλιάδων δέντρων, τόσο δασικών όσο και καρποφόρων, καθώς και 
γεωργικών ξηρικών καλλιεργειών λόγω της πολυετούς ανομβρίας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.230-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.544-2011 & 23.04.025.168-2008) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

56.  Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη 
λειτουργία του Περιφερειακού Σκυβαλότοπου Κυπερούντας και 
Αγρού και τρόποι αντιμετώπισής τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Γιώργου Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου 
Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.231-2017) 
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(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.545-2011 & 23.04.025.169-2008) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

57.  Τα προβλήματα που παρατηρούνται λόγω των παράνομων 
γεωτρήσεων ή της υπεραντλήσεως και τρόποι αντιμετώπισής τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.232-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.550-2011 & 23.04.025.210-2008) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

58.  Η έντονη ανησυχία για τα αυξημένα περιστατικά δηλητηριάσεων 
σκύλων και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για περιορισμό του 
φαινομένου αυτού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.233-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.551-2011 & 23.04.025.231-2008) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 
Αλλαγή στους εισηγητές έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη 
συνεδρία της ημερ. 9.5.2018.  Βλέπε επιστολή του βουλευτή κ. 
Ανδρέα Κυπριανού ημερ. 24.4.2018. 
 
Η έντονη ανησυχία για τα αυξημένα περιστατικά δηλητηριάσεων 
σκύλων και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για περιορισμό του 
φαινομένου αυτού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Χρίστου Ορφανίδη και Ανδρέα 
Κυπριανού, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.233-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.551-2011 & 23.04.025.231-2008) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

59.  Οι πληροφορίες για την πειραματική λειτουργία του Ερευνητικού 
Προγράμματος Υψηλής Συχνότητας Δραστικής Ακτινοβολίας 
(HAARP) στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου και οι σοβαρές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.234-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.552-2011 & 23.04.025.232-2008) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

60.  Οι προθέσεις της κυβέρνησης και η ανάγκη για σωστή αξιοποίηση 
του πρώην στρατοπέδου Πετράκη Κυπριανού, ενός πανέμορφου 
χώρου που δεσπόζει της Αλυκής της Λάρνακας και εντάσσεται μέσα 
στο ευρύτερο σχέδιο εθνικού πάρκου της περιοχής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.235-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.557-2011 & 23.04.026.085-2009) 
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

61.  Προστασία αιωνόβιων δένδρων στην Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.237-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.560-2011 & 23.04.026.164-2009) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

62.  Το πρόγραμμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων παλαιών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών, ελαστικών, καθώς και αδρανών υλικών, και 
η ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων ανακύκλωσης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.239-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.566-2011 & 23.04.026.305-2009) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

63.  Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα προβλήματα που 
προκαλούνται από τη λειτουργία κτηνοτροφικών υποστατικών στις 
περιοχές Αθηένου και Αραδίππου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.240-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.567-2011 & 23.04.026.311-2009) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

64.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την 
εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της νήσου στα πλαίσια 
της επίτευξης του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.241-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.570-2011 & 23.04.027.012-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

65.  Η ανάγκη προστασίας της μυκητοπανίδας και οι κίνδυνοι που την 
απειλούν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Γιώργου Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου 
Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.242-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.572-2011 & 23.04.027.074-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

66.  Η αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τη σπηλαιοπανίδα και 
τους οικοτόπους της. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.243-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.576-2011 & 23.04.027.078-2010) 
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

67.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μεταξύ 
των χωριών Δένεια, Μάμμαρη και Κοκκινοτριμιθιά λόγω της 
ανεξέλεγκτης λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων, της απόρριψης 
σκουπιδιών και κοπριάς, της χωροθέτησης βιομηχανικών μονάδων 
και άλλων παραγόντων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Νίκου Τορναρίτη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.244-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.577-2011 & 23.04.027.079-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

68.  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την άναρχη 
οικιστική ανάπτυξη σε όλη την Κύπρο και οι αναγκαίες ενέργειες για 
τερματισμό ή τουλάχιστον μείωσή της. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Γιώργου Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου 
Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.245-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.579-2011 & 23.04.027.100-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

69.  Η ανάγκη προώθησης μέτρων και παροχής κινήτρων για προστασία, 
ανάδειξη και προβολή της τουλίπας στις κοινότητες Στρουμπίου και 
Πολεμίου της επαρχίας Πάφου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.246-2017) 
(Προηγούμενοι  Αρ. Φακ. 23.04.028.581-2011 & 23.04.027.196-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

70.  Η ανάγκη υπογειοποίησης ή μετακίνησης της γραμμής μεταφοράς 
ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να μην περνά πάνω από τα οικόπεδα 
που παραχωρήθηκαν σε 143 οικογένειες του Καντού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.247-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.582-2011 & 23.04.027.224-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

71.  Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων πλαστικών καλυμμάτων των 
θερμοκηπίων και των πλαστικών σάκων συσκευασίας των 
ζωοτροφών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.248-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.585-2011 & 23.04.027.265-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

72.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα της 
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Κάτω Μονής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.249-2017)  
(Προηγούμενοι  Αρ. Φακ. 23.04.028.587-2011 & 23.04.027.351-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

73.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις 
εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης που διέρχονται ή 
γειτνιάζουν με οικιστική περιοχή και η πολιτική που ακολουθεί στο 
θέμα η ΑΗΚ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου 
Βότση, Γιώργου Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Χαράλαμπου 
Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.250-2017) 
(Προηγούμενοι  Αρ. Φακ. 23.04.028.588-2011 & 23.04.027.353-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

74.  Τα έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη 
λειτουργία χοιροστασίων στην περιοχή “Οφκός’’ στο Παλιομέτοχο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.251-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.591-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

75.  Η ανάγκη ριζικής αλλαγής της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία 
και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.252-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.592-2011)  
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

76.  Τα προβλήματα που προκύπτουν από τον καθορισμό ζώνης 
προστασίας των πτηνών στην κοινότητα Κρίτου Τέρα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Γεωργίου, Χριστάκη Τζιοβάνη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου 
Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.255-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.852-2011 & 23.04.027.350-2010) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

77.  Η διαδικασία αποκατάστασης των χώρων των εγκαταλελειμμένων 
σκυβαλότοπων στην επαρχία Πάφου (σκυβαλότοπος Αγίας 
Μαρινούδας). 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα 
Φακοντή, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.257-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.168-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
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78.  Οι συνθήκες βαριάς οχληρίας και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων περιοχής του δήμου Λάρνακας εξαιτίας της παράνομης 
λειτουργίας γηπέδων ποδοσφαίρου futsal. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Γιώργου Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.259-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.203-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

79.  Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των περί 
Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από 
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.260-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.417-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

80.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τις 
διαδικασίες και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που 
λαμβάνονται στο χώρο αποθήκευσης ελαστικών στη βιομηχανική 
περιοχή Ιδαλίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.262-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.059-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

81.  Οι αρνητικές επιπτώσεις της υπερβόσκησης στο φυσικό περιβάλλον. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.263-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.067-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

82.  Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την απόφαση για 
αναστολή της εκτέλεσης αποχετευτικών έργων στις κοινότητες. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.264-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.092-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

83.  Ο σχεδιασμός και η λειτουργία νέων και υφιστάμενων λατομικών και 
σκυροθραυστικών μονάδων και τα προβλήματα που δημιουργούνται. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.265-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.227-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

84.  Η προώθηση του προγράμματος «Τηγανοκίνηση» στα σχολεία για 
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την ολοκληρωμένη διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών 
ελαίων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.266-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.238-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

85.  Η ανάγκη για άμεσο τερματισμό της λειτουργίας των λατομείων της 
Ανδρολίκου και η ανάγκη αποκατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.268-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.241-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

86.  Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο δασικό περιβάλλον από τον 
ενδεχόμενο τερματισμό της λειτουργίας του Δασικού Κολεγίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.269-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.242-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

87.  Οι καταστροφικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στο φυσικό 
περιβάλλον και η ανάγκη αύξησης του κονδυλίου που διατίθεται για 
αναδασώσεις π.χ. παροχή δενδρυλλίων για αναδασώσεις. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.270-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.243-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

88.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν εξαιτίας της 
πιθανής επέκτασης του ιχθυοτροφείου στο Λιοπέτρι. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.272-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.245-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

89.  Η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ελέγξει τις πιθανές 
περιβαλλοντικές  επιπτώσεις από την εκμετάλλευση και επεξεργασία 
(αγωγοί, τερματικό) των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην 
κυπριακή ΑΟΖ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.273-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.246-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
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90.  Οι παράνομες λατομικές εργασίες που διεξάγονται στον κατεχόμενο 
Πενταδάκτυλο και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.274-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.249-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

91.  Ο κίνδυνος εξαφάνισης του μοναδικού είδους της χαρουπιάς 
(Ceratonia siliqua L.) από την κυπριακή χλωρίδα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.275-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.299-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

92.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το 
πρόγραμμα υλοποίησης των προνοιών του Διαχειριστικού Σχεδίου 
του Ακάμα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Χρίστου Ορφανίδη και Ηλία Μυριάνθους, 
30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.276-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.049-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

93.  Η καταστροφή του περιβάλλοντος από παράνομες επεμβάσεις στις 
παραλίες με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών παραλιών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.279-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.118-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

94.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την 
πιθανή δημιουργία πάρκου κροκοδείλων στη Λάρνακα και τις 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.282-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.219-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 
Αλλαγή στον τίτλο και στους εισηγητές έπειτα από απόφαση της 
επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 21.02.2018.  Βλέπε επιστολή του 
βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη ημερ. 14.02.2018. 
 
Οι ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα 
προκύψουν από την πιθανή δημιουργία πάρκου κροκοδείλων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.282-2017) 
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(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.219-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

95.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Κύπρου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.283-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.233-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

96.  Η διάβρωση, ο κίνδυνος κατάρρευσης και οριστικής καταστροφής 
της “Καμάρας του Κόρακα” που βρίσκεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο 
του Κάβο Γκρέκο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.285-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.114-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

97.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την 
πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία 
δελφιναρίων και οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
προκύπτουν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.286-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.133-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

98.  Η ανάγκη εισαγωγής προγράμματος συλλογής και ορθής διαχείρισης 
των ληγμένων και άχρηστων φαρμάκων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.287-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.156-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

99.  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία ζωολογικών 
κήπων και χώρων έκθεσης ζώων και πουλιών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου 
Αδάμου, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και  Γιώργου Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.288-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.164-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

100.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη 
συσσώρευση ρυπογόνων εργοστασίων στη B΄ Βιομηχανική Περιοχή 
Αραδίππου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ.  Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.289-2017) 
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(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.165-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

101.  Η ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την καταπολέμηση της 
προσβολής των φοινικόδεντρων από τον κόκκινο ρυγχωτό κάνθαρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ.  Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.291-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.211-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

102.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την 
παράνομη αλιεία στους βιότοπους των κυπριακών υδατοφρακτών 
και η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση του ψαρέματος σε φράγματα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ.  Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.292-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.212-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

103.  Τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την 
επέμβαση στις κλιματολογικές συνθήκες με την εφαρμογή της 
γεωμηχανικής και τους αεροψεκασμούς (chemtrails). 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.293-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.014-2016) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

104.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για 
σύσταση Επιτροπής για την Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ.  Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.294-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.015-2016) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

105.  Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα Χωρίου, 
Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου που προκύπτουν από τη λειτουργία 
ρυπογόνων εργοστασίων.  
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.295-2017)  
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.030-2016) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

106.  Ενημέρωση για την εκπονηθείσα μελέτη με τίτλο «Στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χωροθέτηση των 
περιοχών/ζωνών υδατοκαλλιέργειας εντός των θαλάσσιων περιοχών 
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας». 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου 
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Ορφανίδη και Μιχάλη Γιωργάλλα, 5.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.296-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

107.  Η μη εφαρμογή των Διακρατικών Συμφωνιών μεταξύ Κύπρου, Κίνας 
και Ρωσίας για Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών στις Ιδιωτικές 
Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μιχάλη 
Γιωργάλλα, 6.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.297-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

108.  Η καταγγελία για σοβαρή υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, 
προϊόν εγκληματικών ενεργειών και η απόφαση των κυπριακών 
αρχών να μην την εξετάσει. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 6.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.298-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως.) 
 

109.  Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία στη 
λειτουργία και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 6.9.2017)   
(Αρ. Φακ. 23.04.034.299-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως.) 
 

110.  Η ανάγκη για ενίσχυση της διαδικασίας διερεύνησης των υποθέσεων 
που αφορούν διασπάθιση δημόσιου χρήματος και η ανάγκη 
δημιουργίας ειδικής ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 6.9.2017)   
(Αρ. Φακ. 23.04.034.300-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως.) 
 

111.  Η διαδικασία προσφορών για την ανάθεση διαχείρισης των κυλικείων 
σε κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μάριου 
Μαυρίδη, 7.9.2017)   
(Αρ. Φακ. 23.04.034.301-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

112.  Ενημέρωση της επιτροπής για την υπόθεση μη αξιοποίησης 
πνευμονολόγου κλίμακας Α16 και μηχανημάτων μεγάλης αξίας στο 
Νοσοκομείο Κυπερούντας και ως εκ τούτου την πιθανή διασπάθιση 
δημόσιου χρήματος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Παύλου 
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Μυλωνά, 7.9.2017)   
(Αρ. Φακ. 23.04.034.302-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

113.  Οι καταγγελίες μελών της πολιτικής άμυνας για ατασθαλίες και 
πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος από λειτουργούς της 
δύναμης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 7.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.303-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

114.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων για τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από την έλλειψη πλήρους στελέχωσης του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών από εξεταστές άδειας οδήγησης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χριστάκη 
Τζιοβάνη, Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα και Γεώργιου Προκοπίου, 
8.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.304-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

115.  Η ανάγκη για τροποποίηση των περί Μεταλλείων και Λατομείων 
Κανονισμών και η εξέταση του ενδεχομένου αύξησης του ποσοστού 
εσόδων στα ταμεία του κράτους από την εκμετάλλευση 
μεταλλευμάτων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χριστάκη 
Τζιοβάνη, Αντρέα Φακοντή και Κώστα Κώστα, 8.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.305-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

116.  Η ανάγκη για επανεξέταση των αιτήσεων για υπηκοότητα των 
απατρίδων Κούρδων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 11.9.2017)   
(Αρ. Φακ. 23.04.034.306-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

117.  Η ανάγκη για θεσμοθετημένη οικονομική στήριξη της Παγκύπριας 
Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 11.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.307-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

118.  Η ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες 
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στις τουριστικές υποδομές. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 11.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.308-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

119.  Ενημέρωση για τη Χάρτα Δικαιωμάτων Εξαρτημένων Ατόμων - 
Ενηλίκων και Ανηλίκων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Μαριέλλας Αριστείδου, Αννίτας Δημητρίου, Ευανθίας 
Σάββα και Στέλλας Κυριακίδου, 11.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.309-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

120.  Η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού της ανάδοχης φροντίδας παιδιών 
στην Κύπρο και οι υποχρεώσεις του κράτους ως προς τη στήριξη 
των παιδιών αυτών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας 
Κυριακίδου, 11.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.311-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

121.  Ενημέρωση για τη θέση της Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με το δικαίωμα των παιδιών σε 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας 
Κυριακίδου, 11.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.312-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

122.  Οι ενέργειες του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη 
μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 
φωτισμό του οδικού δικτύου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, 12.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.313-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

123.  Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα σχέδια για 
εκμετάλλευση των χρυσοφόρων μεταλλευμάτων στη Σκουριώτισσα 
και αλλού με τη χρήση κυανίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 13.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.314-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

124.  Οι παράνομες επεμβάσεις σε παραλίες, οι περιβαλλοντικές 
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επιπτώσεις, ο συντονισμός των κυβερνητικών υπηρεσιών και η 
ανάγκη λήψης μέτρων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 13.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.315-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

125.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τον τρόπο 
λειτουργίας της εφεδρείας στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της 
Εθνικής Φρουράς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Άμυνας, 14.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.316-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.) 
 

126.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την 
αναδιοργάνωση και τη δομή της Εθνικής Φρουράς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Άμυνας, 14.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.317-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.) 
 

127.  Υγειονομική επανεξέταση των κατόχων προσωρινού απολυτηρίου 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41(2)(γ) του περί Εθνικής 
Φρουράς Νόμου του 2011. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου 
Προκοπίου, 14.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.318-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.) 
 

128.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την 
παράνομη ανέγερση τεμένους στην Κάτω Πάφο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χρίστου 
Χρίστου, 18.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.319-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

129.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την 
απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να εκδώσει 
πολεοδομική άδεια για ανέγερση τετραώροφου ξενοδοχείου απέναντι 
από το λιμανάκι του Λατσιού, παρά τις πρόνοιες του τοπικού 
σχεδίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Παύλου 
Μυλωνά, 18.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.320-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

130.  Τα προβλήματα που παρουσιάζουν στη λειτουργία τους τα αρδευτικά 
τμήματα και η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, 20.6.2017) 
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(Αρ. Φακ. 23.04.034.321-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

131.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη 
λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Διατροφικών 
Διαταραχών στο Μακάρειο Νοσοκομείο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας 
Ερωτοκρίτου, 21.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.322-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

132.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη μεταχείριση ασθενών και τραυματισμένων ζώων στις 
εκμεταλλεύσεις οπληφόρων θηλαστικών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου 
Χατζηγιάννη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 26.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.323-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

133.  Ενημέρωση για τον τρόπο προμήθειας υλικών από τα κατεχόμενα για 
τις οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο και η ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος ή/και 
παραβίαση των διαδικασιών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου 
Σιζόπουλου, 28.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.324-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

134.  Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την παραχώρηση του 
Συνεργατικού Παντοπωλείου στο Πελένδρι. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού, 28.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.325-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

135.  Η νομιμότητα της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών (drones κ.ά.) ως 
μέσων παρακολούθησης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου 
Δαμιανού, Ευανθίας Σάββα και Νίκου Κέττηρου, 27.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.326-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

136.  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εμπορία και προώθηση 
των κυπριακών κρασιών στην ντόπια και ξένη αγορά και τρόποι 
αντιμετώπισης και επίλυσής τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία 
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Μυριάνθους, 2.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.327-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

137.  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται από τη συγχώνευση και το 
κλείσιμο των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις κοινότητες 
που είναι απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Παύλου 
Μυλωνά, Κώστα Κώστα, Αντρέα Φακοντή και Ηλία Μυριάνθους, 
2.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.328-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

138.  Τα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής και οι πρόνοιές τους που δε 
γνωρίζουν οι ασφαλιζόμενοι. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού, 2.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.329-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

139.  Πλαίσιο εξουσιών, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων της Εφόρου 
Ασφαλίσεων σε σχέση με τους ασφαλιστικούς πράκτορες και τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και εξέταση των καταγγελιών για τη μη 
τήρηση και κατάχρηση του εν λόγω πλαισίου από πλευράς της 
Εφόρου Ασφαλίσεων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Άννας 
Θεολόγου, 2.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.330-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 
Αλλαγή στους εισηγητές έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του 
εισηγητή.  Βλέπε σημείωμα ημερ. 13.10.2017. 
 
Πλαίσιο εξουσιών, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων της Εφόρου 
Ασφαλίσεων σε σχέση με τους ασφαλιστικούς πράκτορες και τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και εξέταση των καταγγελιών για τη μη 
τήρηση και κατάχρηση του εν λόγω πλαισίου από πλευράς της 
Εφόρου Ασφαλίσεων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άννας 
Θεολόγου και Γεώργιου Παπαδόπουλου, 2.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.330-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

140.  Οι χειρισμοί της κυβέρνησης σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και 
της δευτερογενούς καύσιμης ύλης στο ΟΕΔΑ Πεντακώμου και η μη 
συμμόρφωσή της με απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο διορισμός ερευνητικής επιτροπής κατά παράβαση αρχών 
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του διοικητικού δικαίου και ο κίνδυνος συγκάλυψης των ευθυνών 
που προκύπτουν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου και Σκεύης Κούτρα 
Κουκουμά, 5.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.331-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

141.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού αναφορικά με τη διαδικασία που ακολούθησε η 
Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) σε 
σχέση με την αναγνώριση σωμάτων ελεγκτών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Άννας 
Θεολόγου, 9.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.332-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 
 

142.  Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον αποχαρακτηρισμό 
τεμαχίου γης στο δήμο Γεροσκήπου που ανήκει στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου από αρχαίο μνημείο, ενώ βρίσκονται σε 
εξέλιξη ανασκαφές. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου και Σκεύης Κούτρα 
Κουκουμά, 12.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.333-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

143.  Υπενοικίαση κρατικής γης από τους ιδιώτες ενοικιαστές και η πιθανή 
διασπάθιση δημόσιου χρήματος - Συγκεκριμένα η περίπτωση της 
υπενοικίασης κρατικής γης στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου 
Σιζόπουλου και Ζαχαρία Κουλία, 12.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.334-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

144.  Αξιολόγηση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου για την Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου, 3.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.336-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

145.  Το ζήτημα της προόδου του σχεδιασμού και της κατασκευής του 
παρακαμπτήριου αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Δημήτρη 
Δημητρίου και Γεώργιου Προκοπίου, 6.10.2017) 
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(Αρ. Φακ. 23.04.034.337-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

146.  Το ζήτημα της προόδου του σχεδιασμού και της κατασκευής του 
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Δημήτρη 
Δημητρίου, 6.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.338-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

147.  Μείωση των υψηλών τελών των αεροδρομίων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χρίστου 
Χρίστου, 13.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.339-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

148.  Η ανάγκη εξεύρεσης μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και η παροχή 
κινήτρων για την επίτευξη ενεργειακών εξοικονομήσεων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου 
Βότση, 2.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.340-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

149.  Η ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου, 17.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.341-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

150.  Συζήτηση της έκθεσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού αναφορικά με την προϋπόθεση διαμονής για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις περιοχές που ελέγχονται από 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας για την παροχή επιδομάτων 
κοινωνικής πρόνοιας και η ανάγκη για υιοθέτηση των εισηγήσεών 
της. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου, 17.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.342-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

151.  Η αυτονόμηση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και η ανάγκη 
στελέχωσης των ασθενοφόρων με εξειδικευμένο προσωπικό. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 19.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.343-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
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152.  Η θεραπευτική κάλυψη των ασθενών με ηπατίτιδα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου 
Παπαδόπουλου, 19.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.344-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

153.  Τα προβλήματα που απορρέουν από τη μη δυνατότητα των 
αποφοίτων οδοντιατρικών σχολών να έχουν πρόσβαση για άσκηση 
στα δημόσια νοσηλευτήρια, όπως οι συνάδελφοί τους ιατροί 
απόφοιτοι ιατρικών σχολών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Υγείας, 19.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.345-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

154.  Η λειτουργία και ο ρόλος της Επιτροπής Νοητικά Καθυστερημένων 
Ατόμων και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου 
που τη διέπει. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας 
Ερωτοκρίτου, 23.10.2017)   
(Αρ. Φακ. 23.04.034.346-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

155.  Ενημέρωση για τη διαδικασία της αναγνωριστικής παράταξης που 
αφορά παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας 
Κυριακίδου, 23.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.347-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

156.  Δυσλειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας των 
Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών λόγω μη πρόσληψης προσωπικού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέλλας 
Κυριακίδου και Γιώργου Περδίκη, 11.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.348-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

157.  Η ανάπλαση και ανακατασκευή της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου 
στη Λεμεσό, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και η διαβούλευση 
που πραγματοποιήθηκε με τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου 
Λεωνίδου και Γιώργου Τ. Γεωργίου, 23.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.349-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 
Αλλαγή στους εισηγητές.  Βλέπε επιστολή του βουλευτή κ. Γεώργιου 
Παπαδόπουλου ημερ. 15.3.2018. 
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Η ανάπλαση και ανακατασκευή της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου 
στη Λεμεσό, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και η διαβούλευση 
που πραγματοποιήθηκε με τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου 
Λεωνίδου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Γεώργιου Παπαδόπουλου, 
23.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.349-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

158.  Η σύμβαση μίσθωσης βιομηχανικού οικοπέδου στη βιομηχανική 
περιοχή Στροβόλου σε δημόσιο χώρο πρασίνου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 26.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.351-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

159.  Οι πρόσφατες αυξήσεις των δικαστικών τελών και τα προβλήματα 
που θα προκύψουν για την ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών, 27.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.352-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

160.  Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία πρόσληψης 
στην Αστυνομία. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χριστιάνας 
Ερωτοκρίτου και Πανίκου Λεωνίδου, 27.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.354-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

161.  Με ποιους τρόπους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και 
ευρύτερα το κράτος συμβάλλουν στην ενίσχυση του έργου των 
συγγραφέων και με ποιο τρόπο καλλιεργείται η φιλαναγνωσία στην 
Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. 
Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου, 25.10.2017)  
(Αρ. Φακ. 23.04.034.355-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

162.  Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο θέμα της πλήρωσης της θέσης του 
γενικού προξένου στη Θεσσαλονίκη. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 9.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.356-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

163.  Ο εντοπισμός σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ημερ. 
17.10.2017, αρχαίου αιγυπτιακού αγγείου από το ΤΑΕ Λάρνακας και 
πληροφορίες ότι αυτό έχει ανευρεθεί από παράνομη ανασκαφή στην 
περιοχή Χασάν Αγάν στα Κούκλια της Πάφου. 
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άννας 
Θεολόγου και Γιώργου Περδίκη, 9.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.357-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

164.  Ο τρόπος τιμολόγησης των χώρων ταφής από τα κοινοτικά 
συμβούλια. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Μαριέλλας 
Αριστείδου, 13.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.358-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 
Αλλαγή στον τίτλο.  Βλέπε σημείωμα ημερ. 23.2.2018. 
 
Ο τρόπος τιμολόγησης των χώρων ταφής από τις τοπικές αρχές. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Μαριέλλας 
Αριστείδου, 13.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.358-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

165.  Οι πιθανοί κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια από την είσοδο ζώων 
στους αυτοκινητόδρομους και την παραμονή πτωμάτων ζώων επί 
του οδοστρώματος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 10.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.359-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

166.  Τα προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο καθεστώς 
εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές 
ανάγκες. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας 
Ερωτοκρίτου, 15.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.360-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

167.  Ενημέρωση για το πρόγραμμα παροχής δωρεάν προγεύματος σε 
μαθητές/τριες που χρήζουν βοήθειας, σε σχέση και με την εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την οποία καλούνται οι 
διευθύνσεις των σχολείων να μειώσουν τον αριθμό των δικαιούχων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Λουκαΐδη, Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, 15.11.2017)   
(Αρ. Φακ. 23.04.034.361-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

168.  Η απόφαση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Λεμεσού για 
παραχώρηση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση εκθεσιακού χώρου 
και τύμβου του Γρίβα και χώρου πλοιαρίου, οι αντιδράσεις των 
πολιτών και των οργανωμένων συνόλων και οι πολιτικές 
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προεκτάσεις του θέματος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Λουκαΐδη, Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, 15.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.362-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

169.  Ενημέρωση αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, τους ελέγχους 
που διενεργούνται και την αστυνόμευση στα σχολεία σε σχέση με τη 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, 22.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.363-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

170.  Η ανάγκη για καταρτισμό πίνακα προδιαγραφών όχι μόνο για κάθε 
εξεταστικό δοκίμιο των παγκύπριων εξετάσεων πρόσβασης, αλλά και 
για κάθε εξεταστικό δοκίμιο των παγκύπριων εξετάσεων απόλυσης 
τετραμήνων Γ΄ λυκείου και τεχνικών σχολών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή 
Ευσταθίου, 22.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.364-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

171.  Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διοικητικής έρευνας και την 
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τις εξετάσεις κατάταξης στον 
κατάλογο διορισίμων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, 22.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.365-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

172.  Η ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων υπηρεσίας της θέσης 
Στενογράφου με τη διαγραφή της απαίτησης για γνώση της αγγλικής 
στενογραφίας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή 
Ευσταθίου, 29.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.366-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

173.  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 16.6.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.367-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

174.  Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της λειτουργίας των εργαστηρίων 
δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing). 
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας 
Κυριακίδου, 30.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.368-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 
Αλλαγή στους εισηγητές έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του 
εισηγητή.  Βλέπε σημείωμα ημερ. 30.3.2018. 
 
Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της λειτουργίας των εργαστηρίων 
δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing). 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέλλας 
Κυριακίδου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη, 30.11.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.368-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

 

Αυτεπάγγελτα 2018 

175.  Η ανάγκη κατάργησης ή μείωσης του επιβαλλόμενου επαγγελματικού 
φόρου στην ύπαιθρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χρίστου 
Χρίστου, 12.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.001-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

176.  Τα προβλήματα που προκύπτουν στο συγκρότημα του Κυπριακού 
Οργανισμού Ανάπτυξης Γης ΑΙΑΝΤΑΣ Ι στην Αγία Βαρβάρα 
Λευκωσίας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 12.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.002-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

177.  Ο τρόπος αξιοποίησης του Αρχείου Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά 
Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
12.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.003-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

178.  Η λειτουργία της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα 
Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
12.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.004-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
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179.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για 
τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
κράτους σχετικά με τις διακρατικές υιοθεσίες και οι έλεγχοι που 
πιθανόν να διενεργούνται από τη στιγμή της υιοθεσίας και μετά. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μιχάλη 
Γιωργάλλα, 12.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.005-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

180.  Ο τρόπος αξιολόγησης ακαδημαϊκών προσόντων και παραχώρησης 
μονάδων στην Αστυνομία, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της 
Επιτροπής Ενστάσεων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού, 14.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.006-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

181.  Η κοινή βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ των τραπεζών και τα προβλήματα 
τα οποία δυσαναλόγως και αδίκως προκαλούνται είτε στον 
πρωτοφειλέτη είτε στους εγγυητές. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή 
Ευσταθίου, 14.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.007-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

182.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται σε σχέση με τη μεταστέγαση του 
Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Παύλου 
Μυλωνά, 16.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.008-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.) 
 

183.  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές των 
στρατιωτικών σχολών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Άμυνας, 16.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.009-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.) 
 

184.  Η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, τα άμεσα μέτρα που 
χρειάζεται να ληφθούν και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου 
Θεοπέμπτου, 20.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.010-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

185.  Η έκταση του φαινομένου της λαθροαλιείας και οι περιβαλλοντικές 
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του επιπτώσεις. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 21.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.011-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

186.  Οι παράνομες επεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού Ακακίου, η 
οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε και τα μέτρα που χρειάζεται 
να ληφθούν για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου 
Ορφανίδη, Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 21.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.012-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

187.  Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τις προσπάθειες διεθνώς 
σε θέματα που αφορούν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, το 
ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για περισσότερη διαφάνεια και πώς 
η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται με τις σχετικές Οδηγίες και 
τους κανονισμούς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 21.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.014-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως.) 
 

188.  Η απουσία στελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των 
νεφρολογικών τμημάτων και των τμημάτων αιμοκάθαρσης των 
κρατικών νοσηλευτηρίων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 22.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.015-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

189.  Οι ζημιές και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις 
πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία Λεμεσού, οι 
ελλείψεις, οι παραλείψεις και οι ευθύνες των αρχών και του κεντρικού 
κράτους, καθώς και η ανάγκη αποζημίωσης των πληγέντων από το 
κράτος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, Κώστα Κώστα, Αντρέα Καυκαλιά, Αδάμου Αδάμου και Γεώργιου 
Παπαδόπουλου, 26.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.016-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

190.  Η έλλειψη φρούρησης και η απουσία συστήματος ασφάλειας στα 
δικαστήρια. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών και των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Μιχάλη Γιωργάλλα και 
Παύλου Μυλωνά, 28.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.017-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
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191.  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 16.6.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.018-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

192.  Η ανάγκη δημιουργίας και τήρησης μητρώου για καταγραφή σε αυτό 
οχημάτων που εμπλέκονται σε σοβαρές οδικές συγκρούσεις και 
έχουν επηρεαστεί τα κύρια κατασκευαστικά τους στοιχεία ασφάλειας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 2.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.019-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

193.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τις 
αναπτύξεις ξενοδοχείων/επαύλεων και κτιρίων που 
προγραμματίζεται να γίνουν στην περιοχή “Σπήλιοι της Πέγειας”. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 7.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.020-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

194.  Ο βαθμός αξιοπιστίας των ιατροδικαστικών εξετάσεων - Πρακτικές 
και συμπεριφορές στο αρμόδιο τμήμα που έχουν σχέση με την 
άσκηση των καθηκόντων των ιατροδικαστών - Η διεθνής πρακτική 
και οι δυνατότητες αναβάθμισής τους στην Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 8.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.021-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

195.  Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2016. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 16.2.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.022-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

196.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα 
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και για τυχόν προβλήματα που 
έχουν προκύψει μετά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2014/26/ΕΕ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 13.3.2018) 
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(Αρ. Φακ. 23.04.035.023-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

197.  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση 
ανελκυστήρων και στα συμβόλαια συντήρησής τους στους 
κυβερνητικούς οικισμούς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Στέφανου Στεφάνου και Νίκου Κέττηρου, 13.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.024-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων.) 
 

198.  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ιστορικά σχολεία της 
Λευκωσίας (Δημοτικά Αγίου Αντωνίου και Ελένειου και Γυμνάσιο 
Φανερωμένης) και ειδικότερα το Γυμνάσιο Φανερωμένης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου 
Σιζόπουλου, 14.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.025-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

199.  Οι αντιδράσεις της ΟΕΛΜΕΚ, των οργανωμένων γονιών και των 
μαθητών στην εισαγωγή των εξετάσεων των τετραμήνων στα 
σχολεία μέσης εκπαίδευσης - Τα μέτρα που ενδεχομένως προτίθεται 
να πάρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να επιλύσει τη 
διαφορά που προέκυψε στο ζήτημα ανάμεσα στο υπουργείο και τους 
άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους του. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. 
Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου, 14.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.026-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

200.  Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, της πολιτικής 
παραχώρησης υποτροφιών, αλλά και την ανάγκη αύξησης των 
κονδυλίων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, 14.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.027-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

201.  Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 
[Έγγραφο COM(2017) 650]. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 13.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.028-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων.) 
 

202.  Τα ρυθμιστικά σχέδια για τη βελτίωση των λεωφόρων Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη (τμήμα) και Ελλάδος στην Πάφο, οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται και η διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους 
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καταστηματάρχες. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου 
Πιττοκοπίτη, 19.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.029-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 
Αλλαγή στους εισηγητές έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του 
εισηγητή.  Βλέπε επιστολή του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη 
ημερ. 23.3.2018. 
 
Τα ρυθμιστικά σχέδια για τη βελτίωση των λεωφόρων Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη (τμήμα) και Ελλάδος στην Πάφο, οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται και η διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους 
καταστηματάρχες. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Κώστα Κωνσταντίνου, Αντρέα Φακοντή και Ηλία 
Μυριάνθους, 19.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.029-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

203.  Το καθοριζόμενο σε σχέδια υπηρεσίας για θέση στη δημόσια 
υπηρεσία επίπεδο γνώσης της ελληνικής και της αγγλικής ή της 
γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών, 14.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.030-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

204.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το 
θέμα της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαριέλλας 
Αριστείδου, Ονούφριου Κουλλά, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γεώργιου Κ. 
Γεωργίου, Μάριου Μαυρίδη και Γιώργου Κάρουλλα, 20.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.031-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων.) 
 

205.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού από τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με την 
εφαρμογή της προσφάτως ψηφισθείσας νομοθεσίας σε σχέση με την 
υπαγωγή των γηπέδων προς οικοδόμηση σε φόρο προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ) με συντελεστή ύψους 19%. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 26.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.032-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 
 

206.  Η λειτουργία του θεσμού της ανοικτής υιοθεσίας σε άλλες χώρες και η 
δυνατότητα εφαρμογής του στην Κύπρο. 
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
26.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.033-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

207.  Συζήτηση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και 
Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2017-2019). 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
26.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.034-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

208.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως για τις αποκαλύψεις και έρευνες που 
διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά offshore εταιρείες σε 
σχέση με τα έγγραφα Paradise Papers και πιθανή φοροδιαφυγή τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 21.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.035-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως.) 
 

209.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα έσοδα της Δημοκρατίας από τη 
δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 20.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.036-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

210.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την 
πορεία ετοιμασίας των τοπικών σχεδίων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου 
Χατζηγιάννη, 2.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.037-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

211.  Η διεκδίκηση €7,5 εκατομ. ετησίως από την εταιρεία “Hermes” ως 
αποζημίωση για απώλεια χρήσης λόγω χρήσης του αεροδρομίου της 
Τύμπου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου 
Σιζόπουλου, 12.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.038-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

212.  Η διαχείριση τουρκοκυπριακής γεωργικής ξηρικής γης σε 
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απομακρυσμένες κοινότητες της υπαίθρου όπου δεν υπάρχει 
ενδιαφέρον από δικαιούχους εκτοπισμένους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου 
Πιττοκοπίτη, 17.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.039-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων.) 
 

213.  Οι ευθύνες της πολιτείας και των αρμόδιων υπηρεσιών σε 
περιπτώσεις αμέλειας παραπομπής στη δικαιοσύνη καταγγελιών 
που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση/παρενόχληση. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, 16.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.040-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

214.  Το θεραπευτικό/υποστηρικτικό πλαίσιο που ακολουθείται σε παιδιά 
που έχουν κακοποιηθεί/παρενοχληθεί σεξουαλικά και το πλαίσιο σε 
περιπτώσεις που η καταγγελία γίνεται μετά την ενηλικίωση του 
παιδιού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, 16.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.041-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

215.  Τα έργα ανάπλασης στις λεωφόρους Καλλιπόλεως και Διγενή Ακρίτα 
στη Λευκωσία και ο επηρεασμός των παρόδιων ιδιοκτητών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Νίκου Νουρή, 
23.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.042-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

216.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, μετά από 
καταγγελίες για μείωση του πληθυσμού των μελισσών εξαιτίας 
λανθασμένης χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, 17.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.043-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

217.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων για τα μέτρα που λαμβάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για 
την πρόληψη της λοιμώδους αγαλαξίας των αιγοπροβάτων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου 
Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη, 17.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.044-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
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Πόρων.) 
 
Αλλαγή στους εισηγητές έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των 
εισηγητών.  Βλέπε σημείωμα ημερ. 30.5.2018. 
 
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων για τα μέτρα που λαμβάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για 
την πρόληψη της λοιμώδους αγαλαξίας των αιγοπροβάτων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου 
Χρίστου, Λίνου Παπαγιάννη, Ονούφριου Κουλλά, Κυριάκου Χατζηγιάννη 
και Ανδρέα Κυπριανού, 17.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.044-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

218.  Το άθλημα της ξιφασκίας στην Κύπρο και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου 
Χατζηγιάννη, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.045-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

219.  Η υποβάθμιση των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου και οι επιπτώσεις 
στα παιδιά με νοητική αναπηρία που είναι ενταγμένα στα δημόσια 
σχολεία. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου 
Χατζηγιάννη, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.046-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

220.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού σχετικά με τη λειτουργία βρεφοκομικών σταθμών στις 
πόλεις και στα χωριά και η σημασία τους για το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου 
Χατζηγιάννη, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.047-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

221.  Εξέταση της ανάγκης επανακαθορισμού του θεσμού των κοινωνικών 
λειτουργών στα σχολεία. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.048-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 
Αλλαγή στον τίτλο και στους εισηγητές έπειτα από τη σύμφωνη 
γνώμη του εισηγητή.  Βλέπε επιστολή των βουλευτών κ. Άννας 
Θεολόγου, Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου ημερ. 
6.3.2018. 
 
Εξέταση της ανάγκης επανακαθορισμού του θεσμού των κοινωνικών 
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λειτουργών στα σχολεία, η αναγκαιότητα ύπαρξής τους στην 
εκπαίδευση για την πρόληψη και την καταπολέμηση κοινωνικών 
φαινομένων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αννίτας 
Δημητρίου, Άννας Θεολόγου, Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου 
Θεοπέμπτου, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.048-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

222.  Οι πρόσφατες μεμονωμένες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται 
στην προστατευόμενη περιοχή του Κόννου και οι πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου 
Αδάμου, Νίκου Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.049-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

223.  Η αδειοδότηση και το καθεστώς παρουσίας λυόμενων κατασκευών 
στην προστατευόμενη περιοχή Λάρας - Τοξεύτρας και οι πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου 
Αδάμου, Νίκου Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.050-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

224.  Οι συνθήκες λειτουργίας του σφαγείου Μαλούντας και οι πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην εν λόγω περιοχή, λόγω και της 
εικόνας του ποταμού ζωικών αποβλήτων που εντοπίζεται στην εν 
λόγω περιοχή. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου 
Αδάμου, Νίκου Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.051-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

225.  Το φαινόμενο της σκόνης και της ρύπανσης που παρατηρούνται 
στην ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου 
Αδάμου, Νίκου Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.052-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

226.  Τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η λειτουργία 
των χοιροστασίων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Κώστα Κώστα και Ευθύμιου Δίπλαρου, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.053-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

227.  Η μη εφαρμογή του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής 
Ήχου) Νόμου και τα προβλήματα που δημιουργούνται. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης 
Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα, 23.4.2018) 
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(Αρ. Φακ. 23.04.035.054-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

228.  Τα πιθανά χωροταξικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που 
δημιουργούνται από την εφαρμογή της πολιτικής για ψηλά κτίρια. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 23.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.055-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

229.  Ενημέρωση για τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας σε σχέση με τη χορήγηση άδειας άνευ απολαβών σε 
λειτουργό του Οργανισμού Νεολαίας και το διορισμό του στη θέση 
του Επιτρόπου Εθελοντισμού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου 
Δαμιανού, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Κ. Γεωργίου, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.056-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως.) 
 

230.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για 
εργασιακά θέματα που προκύπτουν για τους ειδικούς αστυνομικούς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άριστου 
Δαμιανού, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.057-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

231.  Οι στάσεις λεωφορείων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει το 
απαραίτητο πλάτος στο οδόστρωμα, που να επιτρέπει την ασφαλή 
στάση του λεωφορείου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Δημήτρη 
Δημητρίου, Γεώργιου Προκοπίου και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, 2.3.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.058-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

232.  Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα - Σημερινή κατάσταση και 
προοπτικές. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού, 17.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.059-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

233.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σε σχέση 
με την εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και η 
ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών, 30.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.060-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
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234.  Ενημέρωση για τα κριτήρια και τους όρους με τους οποίους δημόσια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα παραχωρούνται σε ιδιώτες - Οι έλεγχοι στους 
οποίους υπόκεινται το εκπαιδευτικό - αναλυτικό πρόγραμμα και οι 
κανονισμοί λειτουργίας των εν λόγω ιδρυμάτων μετά την αποξένωσή 
τους από τις κρατικές δομές. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. 
Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου, 18.4.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.061-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

235.  Η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Μαλούντας και οι 
αντιδράσεις των κοινοτικών αρχών Μαλούντας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. 
Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου, 2.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.062-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

236.  Η εξέλιξη της ασθένειας της αμυλοείδωσης σε μετεγχειρητικούς 
ασθενείς και οι ενέργειες του Υπουργείου Υγείας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού, 3.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.063-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

237.  Εκσυγχρονισμός του νόμου περί υιοθεσίας και δυνατότητες 
συμπερίληψης δομών συμβουλευτικής και στήριξης άτεκνων 
ζευγαριών που ενδιαφέρονται να βρουν διαθέσιμα παιδιά για 
υιοθεσία. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Μαριέλλας 
Αριστείδου, 7.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.064-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

238.  Η γονική αποξένωση και το πρόβλημα που παρατηρείται από την 
καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων παρακοής διαταγμάτων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου, Άριστου Δαμιανού, Ευανθίας Σάββα και Νίκου Κέττηρου, 
9.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.065-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

239.  Η ανάγκη  δημιουργίας τράπεζας μητρικού γάλακτος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Αντρέα Φακοντή και Ελένης Μαύρου, 8.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.066-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

240.  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους εργαζομένους της 
Παγκύπριας Εταιρείας Αρτοποιών μετά την απόφαση της 
κυβέρνησης για κλείσιμό της. 
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου, 8.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.067-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

241.  Η εξέταση της ανάγκης αποκατάστασης της περιοχής του 
παραλιακού μετώπου της Λάρνακας λόγω της απομάκρυνσης των 
πετρελαιοδεξαμενών και η ανάγκη περιβαλλοντικής μελέτης και 
επόπτευσης για σκοπούς ανάπτυξης και αξιοποίησης της περιοχής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και των βουλευτών κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου και Γιώργου Κ. 
Γεωργίου, 9.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.068-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

242.  Η ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, 16.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.069-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

243.  Η προσπάθεια υποβάθμισης της  Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 
Κύπρου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου 
Λεωνίδου, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γιώργου Κάρουλλα και Άννας 
Θεολόγου, 16.5.2018)  
(Αρ. Φακ. 23.04.035.070-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

244.  Η ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Σχεδίου Παιδείας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου 
Χατζηγιάννη, Μάριου Μαυρίδη και Αννίτας Δημητρίου, 16.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.071-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

245.  Τα προβλήματα προσβασιμότητας για άτομα με κινητική αναπηρία, 
τα οποία εντοπίζονται στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 16.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.072-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

246.  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του Τμήματος 
Φορολογίας και οι τρόποι αντιμετώπισής τους, ειδικότερα μετά την 
υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων με ηλεκτρονικά 
μέσα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου 
Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά, 21.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.073-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 
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247.  Πιθανά προβλήματα στις εισαγωγικές εξετάσεις 2018. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, 23.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.074-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

248.  Οι ενέργειες του αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και η 
πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 24.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.075-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

249.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πορεία 
των εργασιών επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού 
Νοσοκομείου Λεμεσού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου 
Σιζόπουλου, 24.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.076-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

250.  Εξέταση της λειτουργίας του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ και της 
προοπτικής επέκτασης των υποδομών του. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χρίστου 
Χρίστου, 24.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.077-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

251.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις προοπτικές χρήσης 
ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 29.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.078-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

252.  Η δημιουργία νέας βιοτεχνικής ζώνης βόρεια της Γ΄ βιομηχανικής 
περιοχής Αγίου Συλά στη Λεμεσό και οι διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού, 29.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.079-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

253.  Ενημέρωση για τη διαδικασία μεταφοράς των πετρελαιοδεξαμενών 
και δεξαμενών υγραερίου από τη Δεκέλεια και κατά πόσο έχουν τεθεί 
χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Άννας 
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Θεολόγου, 29.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.080-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

254.  Τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με τους ασθενείς οι 
οποίοι πάσχουν από μη αναστρέψιμες ασθένειες και η αντιμετώπισή 
τους από την πολιτεία. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Παύλου 
Μυλωνά, 29.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.081-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

255.  Οι συνθήκες που οδήγησαν στην παραίτηση της Σχολικής Εφορείας 
Σολέας, οι πιθανές δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων 
Αγρού, Σολέας, Λεμύθου, Ομόδους και Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, 
καθώς και η διερεύνηση του ενδεχομένου να επιτρέπεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία τμημάτων-τάξεων ανεξαρτήτως του αριθμού 
των μαθητών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Κωστή Ευσταθίου, 30.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.082-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

256.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων για τις εξελίξεις αναφορικά με την κοινή γεωργική πολιτική 
(ΚΓΠ) μετά το 2020. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, 5.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.083-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

257.  Οι καταγγελίες δημόσιων προσώπων αναφορικά με το οργανωμένο 
έγκλημα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Κ. 
Γεωργίου, 30.5.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.084-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

258.  Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ΓΕΣΥ και οι παράλληλες 
προσπάθειες στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων από πλευράς 
του Υπουργείου Υγείας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 7.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.085-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

259.  Η αύξηση στα εργατικά ατυχήματα, η προσπάθεια μείωσής τους και η 
ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των εργαζομένων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
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Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 5.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.086-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

260.  Η ανάγκη αναθεώρησης του ύψους του μηνιαίου τιμητικού 
επιδόματος στους αγωνισθέντες, αιχμαλώτους και παθόντες κατά την 
περίοδο του 1974. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου, 12.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.087-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

261.  Η εξέταση της 8ης Περιοδικής Έκθεσης της Δημοκρατίας για τη 
Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης Εναντίον των 
Γυναικών από την ομώνυμη Επιτροπή του ΟΗΕ στις 4 Ιουλίου 2018. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
18.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.088-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

262.  Τρόποι διαφύλαξης της εύφορης γεωργικής γης και των περιοχών 
αναδασμού από τις εγκαταστάσεις πάρκων φωτοβολταϊκών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου 
Ορφανίδη και Γιώργου Περδίκη, 19.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.089-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων.) 
 

263.  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω της καθυστέρησης στην 
καταβολή του επιστρεπτέου ΦΠΑ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου 
Στεφάνου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Άριστου Δαμιανού, Αντρέα 
Καυκαλιά, Άγγελου Βότση, Μαρίνου Μουσιούττα, Μιχάλη Γιωργάλλα και 
Γιώργου Λιλλήκα, 18.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.090-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 
 

264.  Η ανέγερση νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου και το κλείσιμο 
δημοτικού σχολείου για τη μεταστέγαση του Νικολαΐδειου Γυμνασίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Παύλου 
Μυλωνά, Μιχάλη Γιωργάλλα, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αντρέα 
Φακοντή, 20.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.091-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

265.  Η δυσμενής μεταχείριση πολιτικών προσώπων και μελών των 
οικογενειών τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου 
Σιζόπουλου, 18.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.092-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 
 

266.  Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τη λειτουργία των 
γυμναστηρίων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, 20.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.093-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

267.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού σχετικά με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού ως προς την εφαρμογή κλιματιστικών συστημάτων στις 
αίθουσες διδασκαλίας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου 
Χατζηγιάννη και Μιχάλη Γιωργάλλα, 20.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.094-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

268.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη φορολογική πολιτική του κράτους 
σε σχέση με τα καύσιμα και το ενδεχόμενο αναθεώρησής της, με 
σκοπό τη μείωση της τιμής των καυσίμων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 5.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.095-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

269.  Ο τερματισμός της λειτουργίας των ιατρικών κέντρων σε 
κυβερνητικούς οικισμούς και ο αντίκτυπος που έχει στους 
πρόσφυγες της περιοχής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Στέφανου Στεφάνου και Νίκου Κέττηρου, 26.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.096-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων.) 
 

270.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων για το επιτρεπόμενο όριο βάρους το οποίο 
δικαιούνται να μεταφέρουν βαρέα φορτηγά και δη την αύξησή του 
από 32 τόνους σε 36 τόνους, όπως και το επιτρεπόμενο όριο σε άλλη 
κατηγορία. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του βουλευτή κ. Κώστα 
Κωνσταντίνου, 22.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.097-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
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271.  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 22.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.098-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

272.  Η διαδικασία και τα κριτήρια που ακολουθούνται από τις Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες σε σχέση με την επιχορήγηση μεγάλων πολιτιστικών 
φεστιβάλ από μη κερδοσκοπικές εταιρείες που προβάλλουν τη χώρα 
μας στο εξωτερικό και η στήριξή τους από άλλους θεσμούς του 
κράτους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, 27.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.099-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

273.  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γαλλοκυπριακό Σχολείο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, 27.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.100-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

274.  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η προδημοτική εκπαίδευση και οι 
τρόποι επίλυσής τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, 27.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.101-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

275.  Η διαφοροποίηση στη μοριοδότηση των προσόντων των 
υποψηφίων για εργοδότηση στα Επιμορφωτικά Κέντρα του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και οι αντιδράσεις από 
επηρεαζόμενους εκπαιδευτές. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. 
Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου, 27.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.102-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

276.  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στη διαδικασία παραχώρησης 
κρατικής χορηγίας από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού σε δήμους, κοινότητες και άλλα οργανωμένα 
σύνολα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. 
Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου, 27.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.103-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
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277.  Συνάντηση με το Κυπριακό Συμβούλιο Προσφύγων και συζήτηση 

γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτητές ασύλου 
στην Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 2.7.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.104-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

278.  Παρουσίαση της έρευνας που αφορά τον ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Κύπρο και η δράση της 
πολιτείας στην αντιμετώπιση του φαινομένου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Μαριέλλας 
Αριστείδου και Αννίτας Δημητρίου, 2.7.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.105-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

279.  Τα προβλήματα που προκύπτουν στη λειτουργία του παλιού 
Νοσοκομείου Λεμεσού ένεκα της υποστελέχωσης, της έλλειψης 
εξοπλισμού και των ακατάλληλων κτιριακών υποδομών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Υγείας και του βουλευτή κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, 5.7.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.106-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

280.  Τα προβλήματα που προκύπτουν ένεκα της υποστελέχωσης της 
νεφρολογικής κλινικής και του τμήματος αιμοκάθαρσης του Γενικού 
Νοσοκομείου Λεμεσού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Υγείας και του βουλευτή κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, 5.7.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.107-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

281.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά 
με τις μέχρι τώρα ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά 
με την ανέγερση του πυρηνικού εργοστασίου στο Άκκιουγιου στην 
Τουρκία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 11.7.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.108-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

282.  Οι συμψηφισμοί λογαριασμών στο συνεργατισμό χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση των πελατών και τα προβλήματα που 
έχουν προκληθεί από καταχρηστικές και αυθαίρετες χρεώσεις ή 
αυξήσεις σε παρεχόμενες υπηρεσίες από τράπεζες. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 6.9.2018) 
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(Αρ. Φακ. 23.04.035.109-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 
Αλλαγή στον τίτλο έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία 
της ημερ. 8.9.2018.  Βλέπε σημείωμα ημερ. 11.9.2018. 
 
Οι συμψηφισμοί λογαριασμών στο συνεργατισμό χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση των πελατών και τα προβλήματα που 
έχουν προκληθεί. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 6.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.109-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

283.  Η κατοχή, η διανομή και η εκμετάλλευση των τουρκοκυπριακών 
περιουσιών στο χωριό Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας, η 
συσσώρευση μεγάλου αριθμού τεμαχίων σε συγκεκριμένα πρόσωπα 
προς βλάβη άλλων δικαιούχων, οι παράνομες οικοδομές και 
επεμβάσεις στον ποταμό “Περιστερώνα” και στα παρόχθια 
τουρκοκυπριακά τεμάχια και οι βλαπτικές καλλιέργειες για την 
κτηνοτροφία στην περιοχή επί των ως άνω τουρκοκυπριακών 
περιουσιών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή 
Ευσταθίου, 4.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.110-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων.) 
 

284.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την 
εφαρμογή των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 
(Μείωση της Κατανάλωσης Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) 
Κανονισμών του 2017. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 5.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.111-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

285.  Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής 
ασφάλτου στις κοινότητες Πυργά και Κόρνου και οι πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 5.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.112-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

286.  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας για τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για 
το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
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Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 22.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.113-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

287.  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 22.6.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.114-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

288.  Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκισης για 
αποφυλάκιση υπό όρους του κ. Ρίκκου Ερωτοκρίτου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου 
Δαμιανού, Ευανθίας Σάββα, Νίκου Κέττηρου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 
Πανίκου Λεωνίδου, 5.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.115-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
 

289.  Καταγγελίες εναντίον του διοικητικού συμβουλίου της Συμφωνικής 
Ορχήστρας Νέων Κύπρου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου 
Λεωνίδου, Ζαχαρία Κουλία, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Γεώργιου 
Προκοπίου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Παύλου Μυλωνά, Αννίτας 
Δημητρίου, Κωστή Ευσταθίου, Γιώργου Περδίκη, Μιχάλη Γιωργάλλα και 
Άννας Θεολόγου, 6.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.116-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

290.  Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για δαπάνη ύψους €400.000 
προς το Νομικό Οίκο Freshfields για νομικές υπηρεσίες, σε σχέση με 
την πώληση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική 
Τράπεζα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
6.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.117-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

291.  Οι ενέργειες των αρμοδίων Αρχών και Σωμάτων (Δικηγορικός 
Σύλλογος και Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), σε όσα 
δημοσιοποιήθηκαν και αφορούν στην Κύπρο σε σχέση με την 
υπόθεση Paul Manafort. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και 
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Γιώργου Περδίκη, 6.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.118-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

292.  Ο τρόπος λειτουργίας του βιολογικού σταθμού στην κοινότητα των 
Αγίων Βαβατσινιάς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χρίστου 
Ορφανίδη, 6.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.119-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

293.  Η διαχείριση των κονδυλίων που δαπανώνται για ενοικίαση κτιρίων 
από κρατικές υπηρεσίες και οι σχεδιασμοί του κράτους για στέγαση 
των κρατικών υπηρεσιών σε ιδιόκτητα κτίρια. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 6.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.120-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

294.  Οι πληροφορίες για ανεπαρκή έλεγχο που ασκούσε η Υπηρεσία 
Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Olympic Insurance και η 
εξεύρεση επαρκών πόρων για την ικανοποίηση της δαπάνης που 
πρέπει να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων για αποζημίωση 179 000 ιδιοκτητών οχημάτων στη 
Βουλγαρία και 20 000 στην Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου, Σκεύης Κούτρα 
Κουκουμά και Άννας Θεολόγου, 6.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.121-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

295.  Η εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και 
των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα προβλήματα, τα 
κενά, οι αδυναμίες, οι ασάφειες και οι πολλαπλές ερμηνείες που 
προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη τροποποίησης της εν 
λόγω νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής 
εφαρμογή της. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μιχάλη 
Γιωργάλλα, Κωστή Ευσταθίου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Χρίστου 
Ορφανίδη, Παύλου Μυλωνά και Λίνου Παπαγιάννη, 10.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.122-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

296.  Παρεμβάσεις λειτουργών της Πολεοδομίας σε αρχιτεκτονικά σχέδια 
που υποβάλλονται για σκοπούς αδειοδότησης από αδειούχους 
αρχιτέκτονες εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
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Κυπριανού, 10.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.123-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

297.  Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αγίου 
Δομετίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 10.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.124-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

298.  Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις 
αναφορικά με τη δέσμευση της κυβέρνησης για το Πλαίσιο Εστία και 
το Φορέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου 
Μουσιούττα, 10.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.125-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.) 
 

299.  Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Δεύτερου Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας 
Κυριακίδου, 10.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.126-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

300.  Η έγκριση από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στην Κύπρο προϊόντος (ανδρικό 
ουροδοχείο) το οποίο προσβάλλει τη γυναικεία αξιοπρέπεια. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών, 10.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.127-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

301.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού για το θέμα της μαθητικής στολής στα σχολεία μας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, 12.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.128-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

302.  (α) Ανάλυση εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της 
άνοιας στην Κύπρο. 
(β) Η ανάγκη δημιουργίας κέντρου ημερήσιας φροντίδας και στήριξης 
ατόμων με άνοια και ιδιαίτερα ατόμων με αλτσχάιμερ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μιχάλη 
Γιωργάλλα, 13.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.129-2018) 
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

303.  Ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την πολιτική των 
φαρμάκων σε συνάρτηση με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 13.9.2018) 
(Αρ. Φακ. 23.04.035.130-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

 
Θέματα διαγραφέντα 

 
1.  Η πρόοδος των εργασιών για το επιστημονικό πάρκο στο 

Πεντάκωμο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού, 21.7.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.171-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.249-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.) 
 

2.  Ο σημαντικός ρόλος του Ωκεανογραφικού Κέντρου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και τα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.202-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.222-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

3.  Πορεία αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου 
Προκοπίου, 1.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.237-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.153-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.) 
 

4.  Η ενδεχόμενη κατασκευή κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή 
«Λουτρά της Αφροδίτης» και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 7.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.258-2016) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

5.  Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας στην Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών, 29.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.298-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.316-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
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6.  Ο Χάρτης των Δικαιωμάτων και των Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων 
ενόψει της Παγκόσμιας Μέρας Ενάντια στη βία κατά των 
Ηλικιωμένων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών, 29.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.299-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.321-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.) 
 

7.  Η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας προώθησης νομικού και 
θεσμικού πλαισίου για τις Συμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Συγκοινωνιών και Έργων, 1.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.394-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.081-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

8.  Η ανάγκη για επαναλειτουργία και ενίσχυση του Γραφείου 
Σχεδιασμού για Άτομα με Αναπηρία του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 1.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.412-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.249-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.) 
 

9.  Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού και του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.475-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.783-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

10.  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους Κύπριους φοιτητές που 
φοιτούν στα δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια από την παρατεταμένη 
απεργία των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, ο 
κίνδυνος απώλειας ενός εξαμήνου και η εξέταση της δυνατότητας για 
παροχή βοήθειας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.544-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.302-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

11.  Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε ορισμένους κλάδους των 
Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. από την μη αναγνώρισή τους από το Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η δυνατότητα εξεύρεσης 
λύσης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
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Παιδείας και Πολιτισμού, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.582-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.149-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

12.  Η μη προσφορά επιμορφωτικών μαθημάτων στις κοινότητες της 
περιοχής Μαραθάσας και τρόποι επίλυσης του προβλήματος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Κωστή Ευσταθίου, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.599-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.039-2016) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
 

13.  Πανευρωπαϊκή εκστρατεία πάταξης της ενδοοικογενειακής βίας από 
τα κοινοβούλια όλων των χωρών μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Ενημέρωση, χάραξη στρατηγικής δράσης και συμμετοχή 
της κυπριακής Βουλής με συγκεκριμένο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών, 12.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.608-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.332-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

14.  Η λειτουργία του Πολιτισμικού Κέντρου Γυναικών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών, 12.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.618-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.343-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

15.  Ενημέρωση από την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων αναφορικά με την παρενοχλητική παρακολούθηση 
(stalking). 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέλλας 
Κυριακίδου, Μαριέλλας Αριστείδου και Αννίτας Δημητρίου, 12.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.641-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.222-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

16.  Ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας 
Προσώπων 2013-2015 και την πορεία της εφαρμογής του. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
(12.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.643-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.289-2014) 
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

17.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου 
Βιομηχανίας και Τουρισμού για την εφαρμογή του νόμου για τα 
πνευματικά δικαιώματα και τα προβλήματα που δημιουργούνται στις 
επιχειρήσεις. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία 
Μυριάνθους, 20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.878-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.235-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.) 
 

18.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη λειτουργία ιδιωτικών γραφείων 
εργασίας ή και άλλων εταιρειών για απασχόληση εργαζομένων στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό και τα πιθανά προβλήματα που 
προκύπτουν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.908-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.185-2013) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

19.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το περιεχόμενο της συμφωνίας 
κυβέρνησης - τρόικας στο επικαιροποιημένο μνημόνιο για τις 
αλλαγές στο σύστημα αμοιβών και όρων εργασίας στο δημόσιο 
τομέα (ετήσια άδεια ανάπαυσης, άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας, 
χρόνος εργασίας), σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και άλλες χώρες 
της ΕΕ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.915-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.078-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

20.  Η επιδότηση της απασχόλησης των εποχικών ωρομίσθιων εργατών 
αντί της απόλυσης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Γιώργου Περδίκη, 
30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.916-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.143-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

21.  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους επαναπατρισθέντες και 
γενικότερα στους προαιρετικά ασφαλισμένους στο Ταμείο 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων για απόκτηση δικαιώματος σύνταξης 
γήρατος μετά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας [Ν 193(Ι) 
του 2012] με βάση την οποία αυξάνονται σταδιακά, από 10 σε 15, τα 
απαιτούμενα χρόνια πληρωμένων εισφορών για τη θεμελίωση 
απόκτησης δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος και λήψη μέτρων για 
επίλυση των προβλημάτων αυτών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.922-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.237-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

22.  Η πρόθεση για μαζικές απολύσεις από εταιρεία στις Βρετανικές 
Βάσεις. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.924-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.304-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

23.  Τα προβλήματα που προκύπτουν από το καθεστώς εργοδότησης και 
την εναλλαξιμότητα του προσωπικού του Κυβερνητικού 
Τυπογραφείου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου 
Δαμιανού, Μαρίνου Μουσιούττα και Γιώργου Περδίκη, 30.8.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.943-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.035-2016) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
 

24.  Η ανάγκη ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα 
επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των άπορων πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 31.10.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.1167-2016) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.280-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

25.  Οι καταγγελίες των συνεργατών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΑΝΑΔ)  για μη καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων 
και το εργασιακό τους καθεστώς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου, 
22.11.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.1191-2016) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
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26.  Η κατασκευή, βελτίωση και ανάπτυξη της δημόσιας οδού Παραμαλίου 
- Αγίου Αμβροσίου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.11.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.1205-2016) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

27.  Οι πληροφορίες για προβλήματα στο θεσμό του Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 

Περδίκη, 11.1.2017) 

(Αρ. Φακ. 23.04.034.005-2017) 

(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 

Διοικήσεως.) 

 

28.  Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2015. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 20.1.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.022-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
 

29.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την μέχρι 
σήμερα πορεία της αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς και την 
εφαρμογή της μειωμένης θητείας και τυχόν προβλήματα που 
προκύπτουν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Άμυνας, 26.1.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.027-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.) 
 

30.  Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την σχεδιαζόμενη 
κατεδάφιση του πρώην στρατιωτικού οικισμού Βερεγγάρια στα Κάτω 
Πολεμίδια και οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 7.6.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.147-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.549-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

31.  Ο προτεινόμενος σχεδιασμός για την λεωφόρο Αγλαντζιάς και οι 
συνεπαγόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.179-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

 
32.  Η στρατηγική της Κύπρου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στα 

πλαίσια του Θεματολογίου «Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: 
Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030», που 
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υιοθετήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015 με ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αδάμου Αδάμου, 10.5.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.180-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

33.  Το ενδεχόμενο της ανόδου της στάθμης του θαλάσσιου νερού λόγω 
των κλιματολογικών αλλαγών και πώς επηρεάζονται οι παράλιες 
περιοχές της Κύπρου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.221-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.529-2011 & 23.04.024.035-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

34.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη 
υποδομής για τη διαχείριση των αποβλήτων και την τροφοδοσία με 
καύσιμα των ακτοπλοϊκών σκαφών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.225-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.534-2011 & 23.04.024.383-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

35.  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του πεδίου βολής 
Ξυντούς στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.228-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.538-2011 & 23.04.024.389-2007) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

36.  Οι επιπτώσεις στο  ευαίσθητο περιβάλλον της Αλυκής Λάρνακας από 
την απόρριψη τοξικών αποβλήτων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Άγγελου Βότση, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 
30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.236-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.559-2011 & 23.04.026.161-2009) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

37.  Η αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος από την εκρίζωση 
αμπελώνων, ο κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αλλαγή χρήσης της γης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Χρίστου Ορφανίδη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.238-2017) 
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.564-2011 & 23.04.026.266-2009) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

38.  Η μείωση του πρασίνου από την τεράστια υλοτόμηση των δέντρων 



166 
 

σε ιδιωτικά τεμάχια γης, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως καυσόξυλα. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.253-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.595-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

39.  Ο σχεδιασμός για τη λειτουργία λατομείου και σκυροθραυστικής 
μονάδας στην περιοχή μεταξύ των χωριών Λεύκαρα, Μαθιάτη, 
Λυθροδόντα, Δελίκηπου, εντός του κρατικού δάσους Μαχαιρά και η 
λειτουργία λατομείων στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας 
Λάρνακας (Μοσφιλωτή, Σιά, Πυργά, Κόρνος). 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Γεώργιου Γεωργίου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.254-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.829-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

40.  Η διαδικασία εξέτασης των Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.256-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.1047-2011) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

41.  Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον στο χωριό Πέρα Χωρίο - Νήσου λόγω 
λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.258-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.202-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

42.  Η κατασκευή σφαγείου στο δήμο Αραδίππου και οι ενδεχόμενες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Χρίστου Ορφανίδη, Γιώργου Περδίκη, Ζαχαρία 
Ζαχαρίου, Γιώργου Γεωργίου, Γιώργου Προκοπίου και Ζαχαρία 
Κουλία,30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.261-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.446-2012) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

43.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις 

λατομικές δραστηριότητες στο Τσέρι. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 

Περδίκη, 30.8.2017) 

(Αρ. Φακ. 23.04.034.267-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.239-2013) 

(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
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44.  Η συμπερίληψη στην προκήρυξη δημόσιων συμβάσεων όρου σε 

σχέση με την υποχρέωση του προσφοροδότη να συμμετέχει σε 

συλλογικό ή ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 

Περδίκη, 30.8.2017) 

(Αρ. Φακ. 23.04.034.271-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.244-2013) 

(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

 

45.  Η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής «Νησιά», η οποία είναι 
ενταγμένη στο Δίκτυο «Φύση 2000». 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.277-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.053-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

46.  Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αιτούμενη άδεια 
μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης πλησίον του φράγματος του Κούρη 
στην κοινότητα Άλασσας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.278-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.075-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

47.  Οι περιβαλλοντικοί και άλλοι κίνδυνοι που δημιουργήθηκαν ως 
αποτέλεσμα της πυρκαγιάς στο πολυκατάστημα MANGAS στη 
Λεμεσό. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.280-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.198-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

48.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη διοχέτευση 
λυμάτων από πλοιάρια στη θάλασσα της Κάτω Πάφου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.281-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.199-2014) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

49.  Η επέκταση του κοιμητηρίου της κοινότητας Παλώδιας, τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται και η άμεση 
ανάγκη επίλυσης του προβλήματος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Αδάμου Αδάμου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.284-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.112-2015) 
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

50.  Η κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου futsal στην περιοχή 
Μεσοβουνίων στον Ποταμό Γερμασόγειας και οι ενδεχόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου 
Περδίκη και Αδάμου Αδάμου, 30.8.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.290-2017) 
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.166-2015) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 
 

51.  Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία του δημόσιου 
θηλασμού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη, 11.9.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.310-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.) 
 

52.  Ενημέρωση για τη στελέχωση της Παιδοογκολογικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ ενόψει της αφυπηρέτησης 
ειδικών ιατρών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Υγείας, 26.10.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.350-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 
 

53.  Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2016. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών, 7.4.2017) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.353-2017) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Τα σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν αυτεπάγγελτα από τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

 

•  Προβλήματα που δημιουργούνται από τις επιτάξεις τεμαχίων γης για σκοπούς 
άμυνας. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για το πεδίο βολής Τσερίου. 

 

•  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τις πρόσφατες αποσπάσεις στελεχών της Εθνικής 
Φρουράς στην αστυνομία. 

 

•  Υγειονομική επανεξέταση των κατόχων προσωρινού απολυτηρίου δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 41(2)(γ) του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011. 

 

•  Το φαινόμενο του bullying στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς και τρόποι 
αντιμετώπισής του. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

 

•  Ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος, καθώς και των 
εργασιών του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία. 

 

•  Η ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων. 

 

•  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. 
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•  Οι διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των οροθετικών ατόμων από τους εργοδότες 
τους - Καταγγελίες για απολύσεις και η ανάγκη επαναδραστηριοποίησης της 
Εθνικής Επιτροπής για το AIDS. 

 

•  Η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων. 

 

•  Η παρακολούθηση της λειτουργίας της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

 

•  Γονική αποξένωση - Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς που βρίσκονται σε 
διάσταση ή είναι διαζευγμένοι ως προς την επικοινωνία με τα παιδιά τους. 

 

•  Η Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά 
με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων αιτητών ασύλου που 
φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας 
(ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου σε θέματα εκπαίδευσης και φιλοξενίας. 

 

•  Η προσωρινή χρήση του Κέντρου Υποδοχής Κοφίνου για τη φιλοξενία των αιτητών 
πολιτικού ασύλου και η ανάγκη άμεσου σχεδιασμού υπηρεσιών στήριξης, 
προστασίας και ένταξής τους. 

 

•  Ο τρόπος αξιοποίησης του Αρχείου Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα 
σε Βάρος Παιδιών. 

 

•  Η λειτουργία της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής 
Φύσης κατά Ανηλίκων. 

 

•  Οι ευθύνες της πολιτείας και των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις αμέλειας 
παραπομπής στη δικαιοσύνη καταγγελιών που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση/ 
παρενόχληση. 

 

•  Το θεραπευτικό/υποστηρικτικό πλαίσιο που ακολουθείται σε παιδιά που έχουν 
κακοποιηθεί/παρενοχληθεί σεξουαλικά και το πλαίσιο σε περιπτώσεις που η 
καταγγελία γίνεται μετά την ενηλικίωση του παιδιού. 

 

•  Παρουσίαση έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τον αντιπρύτανη του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας δόκτορα Κωνσταντίνο Φελλά “Κοινωνικές και 
ψυχολογικές ανάγκες των Τρανς ατόμων στην Κύπρο”.  
(Ανάθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης.) 

 

•  Παρουσίαση της έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον δόκτορα 
Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη “Νομικές πτυχές των Τρανς ατόμων στην Κύπρο”. 
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•  Ενημέρωση για τη νομική αναγνώριση φύλου στην Κύπρο με βάση τις συστάσεις 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

•  Η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού της ανάδοχης φροντίδας παιδιών στην Κύπρο και 
οι υποχρεώσεις του κράτους ως προς τη στήριξη των παιδιών αυτών. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

 

•  Η ανάγκη κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης για κάλυψη των αναγκών της Πάφου 
σε περιόδους ανομβρίας. 

 

•  Η ανάγκη για παραχώρηση αγροτικού πετρελαίου κίνησης για γεωργικούς 
σκοπούς. 

 

•  Η ανάγκη μετακίνησης της κτηνοτροφικής περιοχής στα Πολεμίδια και η 
αποκατάσταση των κτηνοτρόφων. 

 

•  Η παραλαβή σταφυλιών από τις οινοβιομηχανίες και η μακροπρόθεσμη 
αντιμετώπιση του προβλήματος της αμπελοκαλλιέργειας. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τη μελέτη αναδιάρθρωσης της Επιτροπής Σιτηρών 
Κύπρου. 

 

•  Η δημιουργία και λειτουργία λαϊκών αγορών σε δήμους και σε μεγάλα αγροτικά 
κέντρα για τη διάθεση των αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 

•  Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί από τις καταστροφές που 
προκαλούν τα αγρινά στις καλλιέργειες και τις περιουσίες τους και τρόποι 
αντιμετώπισής τους.  

 

•  Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας σήμερα και η 
ανάγκη λήψης μέτρων για τη σωστή ανάπτυξή του.  

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2005 
του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
τη μεταχείριση ασθενών και τραυματισμένων ζώων στις εκμεταλλεύσεις 
οπληφόρων θηλαστικών. 
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•  Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της 
Κύπρου. 

 

•  Τα προβλήματα που παρουσιάζουν στη λειτουργία τους τα αρδευτικά τμήματα και 
η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής για την αντιμετώπισή 
τους. 

 

•  Η ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου για ενδυνάμωση της θέσης των 
αγροτών και των καταναλωτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. 

 

•  Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο αγροτών και πιθανά προβλήματα που 
προκύπτουν. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε σχέση με 
την εμπορία του χαλλουμιού και τις καταγγελίες για κατασκευή χαλλουμιού κατά 
παράβαση του προτύπου. 

 

•  Η διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης και η εφαρμογή του προτύπου CYS94/1985 του πιο πάνω 
προϊόντος. 

 

•  Η ανάγκη ενημέρωσης της επιτροπής για το σχέδιο στήριξης του κλάδου της 
κτηνοτροφίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

 

•  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας Διερώνας λόγω 
βλάβης στην υδατοδεξαμενή του υδατικού έργου Πιτσιλιάς. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία 
Αναδασμού στην υλοποίηση της αποστολής της και η ανάγκη εφαρμογής της 
απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη μη κατάργηση της 
υπηρεσίας. 

 

•  Ενημέρωση για την εκπονηθείσα μελέτη με τίτλο “Στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χωροθέτηση των περιοχών/ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας εντός των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας”. 

 

•  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών 
στην Κύπρο. 
(Εξετάστηκε σε συνεδρία της επιτροπής και σε από κοινού συνεδρία της με την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

 



173 
 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, μετά από καταγγελίες για 
μείωση του πληθυσμού των μελισσών εξαιτίας λανθασμένης χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τα μέτρα που λαμβάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 
για την πρόληψη της λοιμώδους αγαλαξίας των αιγοπροβάτων. 

 

•  H απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης 
και οι αρνητικές συνέπειες για τον αγροτικό κόσμο. 

 

•  Οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες λόγω ακραίων καιρικών 
φαινομένων και η ανάγκη στήριξης των πληγέντων. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τις εξελίξεις αναφορικά με την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική μετά το 2020. 

 

•  Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη ανανέωση των συμβολαίων των 
ενοικιαστών των κυβερνητικών τσιφλικιών της επαρχίας Πάφου. 

 

•  Η αδειοδότηση ιδιωτικής γεώτρησης για εμπορική εκμετάλλευση (εμφιάλωση και 
πώληση νερού) στην κοινότητα Άγιου Θεόδωρου Αγρού και οι πιθανές επιπτώσεις 
στην ύδρευση και άρδευση της περιοχής. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την υλοποίηση της πολιτικής απόφασης για 
εισαγωγή υγραερίου στην αυτοκίνηση. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για θέματα υδρογονανθράκων. 

 

•  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη 
λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

•  Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. 

 

•  Η ανάγκη άρσης της ισχύουσας διάκρισης η οποία δημιουργήθηκε από τη μη 
ένταξη όλων των πελατών της ΑΗΚ οι οποίοι πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση 
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στην ειδική διατίμηση 08. 

 

•  Η έλλειψη έργων υποδομής για την ανάπτυξη του κατασκηνωτικού τουρισμού. 

 

•  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημιουργία και λειτουργία του Τεχνολογικού 
Πάρκου και οι επιπτώσεις στον τομέα της έρευνας. 

 

•  Η αναγκαιότητα εξεύρεσης μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και η παροχή 
κινήτρων για την επίτευξη ενεργειακών εξοικονομήσεων. 

 

•  Πλαίσιο εξουσιών, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων της Εφόρου Ασφαλίσεων σε 
σχέση με τους ασφαλιστικούς πράκτορες και τις ασφαλιστικές εταιρείες και εξέταση 
των καταγγελιών για τη μη τήρηση και κατάχρηση του εν λόγω πλαισίου από 
μέρους της Εφόρου Ασφαλίσεων. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής σε σχέση με τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας 
Καταναλωτή για τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις 
Νόμο. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής σε σχέση με τους κανονισμούς που προτίθεται να 
προωθήσει η εκτελεστική εξουσία αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα.  

 

•  Η απόφαση της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου για εισαγωγή 
υγροποιημένου φυσικού αερίου και οι προοπτικές μεταφοράς φυσικού αερίου στην 
εσωτερική αγορά. 

 

•  Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις των εμπορικών ακολούθων και 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η ενδεχόμενη ανάγκη για 
τοποθέτηση εμπορικών ακολούθων σε άλλες χώρες. 

 

•  Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό ισοζύγιο. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τις προοπτικές χρήσης ηλεκτροκίνησης στις 
μεταφορές. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 
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•  Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της επιτροπής αναφορικά με το 
ερωτηματολόγιο για την 28η Εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC. 

 

•  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από το Brexit και η πολιτική 
της κυβέρνησης. 

 

•  Ενέργειες της ΚΔ για αντιμετώπιση των σχεδίων για ηλεκτρική διασύνδεση της 
Κύπρου με την Τουρκία. 

 

•  Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της επιτροπής αναφορικά με το 
ερωτηματολόγιο για την 29η Εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC. 

 

•  Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 [Έγγραφο 
COM(2017) 650]. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για το Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ 
μετά το 2020. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 

•  Η διαχείριση και η εποπτεία των ταμείων προνοίας υπό τις νέες συνθήκες που 
δημιούργησε η κρίση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

•  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η 
ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών 
φροντίδας και εκπαίδευσης. 

 

•  Η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία των ατόμων με 
ψυχιατρικά προβλήματα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας 
τους. 

 

•  Ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την αδυναμία της νέας νομοθεσίας περί πατρότητας για παροχή 
επιδόματος στους γονείς που δεν έχουν τελέσει γάμο ή που δεν έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 

 

•  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πιστοποιούντες υπαλλήλους και άλλες 
κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς 
εργαζόμενοι, μετά την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης η οποία τούς καλεί να 



176 
 

εγγραφούν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την πρόθεση της κυβέρνησης να τερματίσει τη 
λειτουργία στεγών ηλικιωμένων και βρεφοκομικών σταθμών του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

•  Η επιδότηση της απασχόλησης των εποχικών ωρομίσθιων εργατών αντί της 
απόλυσης. 

 

•  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή του ανεργιακού επιδόματος και 
άλλων επιδομάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα προβλήματα που 
δημιουργούνται στους δικαιούχους και η ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπισή 
τους. 

 

•  Ενημέρωση από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής και ανταλλαγή απόψεων. 

 

•  Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης 
γήρατος για ορισμένες ομάδες συνταξιούχων, με επίκεντρο της συζήτησης τα 
ακόλουθα: 

 1. Το σχέδιο παραχώρησης ειδικού επιδόματος σε πρόσωπα τα οποία 
υπηρέτησαν αυξημένη θητεία στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο του 1974 
ή/και ήταν αιχμάλωτοι ή/και τραυματίες πολέμου. 

 2. Την ετοιμασία νομοσχεδίου που αποσκοπεί στην παροχή ανεργιακού 
επιδόματος και επιδόματος ασθενείας για όσους συμπλήρωσαν το 63ο έτος 
της ηλικίας τους και δεν επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την επίδραση του ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου και τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που δημιουργούνται. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με 
την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

 

•  Η ανάγκη αναθεώρησης του ύψους του μηνιαίου τιμητικού επιδόματος στους 
αγωνισθέντες, αιχμαλώτους και παθόντες κατά την περίοδο του 1974. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
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•  Ενημέρωση της επιτροπής για τον τρόπο τήρησης και ενημέρωσης του Αρχείου 
Πληθυσμού. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή του περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων Νόμου και η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω 
νομοθεσίας. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή του περί Κτηματομεσιτών 
Νόμου και η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τα πιθανά προβλήματα που παρουσιάστηκαν όσον 
αφορά την επιβολή αποχετευτικών τελών με βάση την αξία ακίνητης ιδιοκτησίας σε 
τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013. 

 

•  Η μη εφαρμογή του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου και 
τα προβλήματα που δημιουργούνται. 

 

•  Η επιβάρυνση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η επέμβαση και κατάργηση 
μέρους του οδικού δικτύου της κοινότητας και τα συνεπακόλουθα προβλήματα 
ανάπτυξης της κοινότητας λόγω της λειτουργίας του στρατοπέδου Ορούντας. 

 

•  Η αδυναμία των μικρών σωματείων, συλλόγων και καφενείων να πληρώνουν τα 
δικαιώματα τηλεοπτικής προβολής ποδοσφαιρικών αγώνων και τα προβλήματα 
επιβίωσης που προκύπτουν από αυτή την αδυναμία. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως να εκδώσει πολεοδομική άδεια για ανέγερση τετραώροφου ξενοδοχείου 
απέναντι από το λιμανάκι του Λατσιού, παρά τις πρόνοιες του τοπικού σχεδίου. 

 

•  Η ανάπλαση και ανακατασκευή της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό, 
οι διαδικασίες που ακολουθούνται και η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε με 
τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τη στασιμότητα που επικρατεί σχετικά με τις 
αποζημιώσεις που οφείλει να καταβάλει το κράτος στους ιδιοκτήτες γης που 
βρίσκεται εντός της αρχαιολογικής περιοχής της Αμαθούντας και ως εκ τούτου έχει 
απαλλοτριωθεί, καθώς και για τις αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες στην ίδια 
περιοχή. 

 

•  Ο τρόπος τιμολόγησης των χώρων ταφής από τις τοπικές αρχές. 
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•  Η παρατηρούμενη συστηματική παράλειψη της εφαρμογής των διατάξεων του περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου σε σχέση με την ανάρτηση πινακίδων στα 
εργοτάξια. 

 

•  Τα έργα ανάπλασης της παραλίας της Πύλας και της Ορόκληνης. 

 

•  Η πορεία του έργου του αποχετευτικού συστήματος Κοκκινοχωριών, τα σχετικά 
προβλήματα που έχουν προκύψει (π.χ. εμπόδια στην οδό Καρύων στο Αυγόρου) 
και οι δυνατότητες συνεργασίας με την κοινοπραξία των Συμβουλίων 
Αποχετεύσεων Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας. 

 

•  Οι ζημιές και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες 
καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία Λεμεσού, οι ελλείψεις, οι παραλείψεις και οι 
ευθύνες των αρχών και του κεντρικού κράτους, καθώς και η ανάγκη αποζημίωσης 
των πληγέντων από το κράτος. 

 

•  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του 
υπεδάφους στην κοινότητα Πισσουρίου. 

 

•  Η αναπροσαρμογή συνόρων στην κοινότητα Καλαβασού με βάση τα λανθασμένα 
χωρομετρικά σχέδια που έγιναν και την επιτόπου κατάσταση και τα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και γης, καθώς και η 
καθυστέρηση των υπηρεσιών για ρύθμιση επιτόπου της κατάστασης. 

 

•  Τα ρυθμιστικά σχέδια για τη βελτίωση των λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη 
(τμήμα) και Ελλάδος στην Πάφο, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και η 
διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. 

 

•  Ενημέρωση για τη δομή και τη λειτουργία της Πολιτικής Άμυνας, για τη συμβολή 
των εθελοντών, καθώς επίσης για τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
υπηρεσία στην όλη δράση της. 

 

•  Τα προβλήματα που υπάρχουν στην υλοποίηση του προγράμματος καταφυγίων 
της Πολιτικής Άμυνας. 

 

•  Ο ρόλος και η αποστολή της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών. 

 

•  Τα έργα ανάπλασης στις λεωφόρους Καλλιπόλεως και Διγενή Ακρίτα στη 
Λευκωσία και ο επηρεασμός των παρόδιων ιδιοκτητών. 

 

 



179 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

 

•  Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
[Στα πλαίσια του πιο πάνω γενικού θέματος εξετάστηκαν ειδικότερα τα πιο κάτω 
θέματα: 
1. Η λειτουργία του θεσμού της Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο. 

(Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα ετοιμάστηκε έκθεση, η οποία συζητήθηκε στα 
πλαίσια του Κεφαλαίου Τετάρτου στην ολομέλεια της Βουλής στις 2 Μαρτίου 
2018.) 

2. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού. 

3. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας.\Η λειτουργία της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. 

4. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα 
και Θέματα Αποδήμων. 

5. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων). 

6. Η λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 
7. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. 
8. Η λειτουργία της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 
9. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων. 
10. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
(Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα ετοιμάστηκε έκθεση, η οποία συζητήθηκε στα 
πλαίσια του Κεφαλαίου Τετάρτου στην ολομέλεια της Βουλής την 1η Ιουνίου 
2018.) 

11. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. 

12. Η λειτουργία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. 
13. Η λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 

Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. 
14. Η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων 

κατά της Αστυνομίας. 
15. Η λειτουργία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. 
16. Η λειτουργία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.] 
 

•  Η λειτουργία των θεσμών ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ελεγκτική 
Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου). 
(Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα ετοιμάστηκε σχετική έκθεση από την Επιτροπή, η 
οποία συζητήθηκε στα πλαίσια του Κεφαλαίου Τετάρτου στην ολομέλεια της 
Βουλής στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.) 

 

•  Η κατ’ επανάληψη μη συμμόρφωση της δημόσιας υπηρεσίας, της αστυνομίας, του 
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στρατού, των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. 

 

•  Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
(Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε 
ειδικότερα τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας 
και τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πώληση των περιουσιακών της 
στοιχείων.) 

 

•  Ενημέρωση για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς για τον εκσυγχρονισμό του 
σωφρονιστικού συστήματος, το οποίο ετοίμασε η πενταμελής επιτροπή, την οποία 
διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο. 
(Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε 
ειδικότερα το πιο πάνω νομοσχέδιο και κανονισμούς όπως παρουσιάστηκαν από 
τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής.) 

 

•  Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τις προσπάθειες διεθνώς σε θέματα που 
αφορούν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και 
για περισσότερη διαφάνεια και πώς η Κ συμμορφώνεται με τις εν λόγω Οδηγίες και 
τους κανονισμούς. 

 

•  Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα 
από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του 
Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι αποφάσεις που λαμβάνει και τα 
θέματα ασυμβίβαστου που προκύπτουν με εργοδότηση πρώην αξιωματούχων και 
πρώην δημόσιων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα. 

 

•  Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως, της Αρχής Ισότητας και της Αρχής κατά του 
Ρατσισμού και των Διακρίσεων. 

 

•  Ενημέρωση για τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε 
σχέση με τη χορήγηση άδειας άνευ απολαβών σε λειτουργό του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου και το διορισμό του στη θέση του Επιτρόπου Εθελοντισμού. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για το εξαγγελθέν έργο της κυβέρνησης που 
χρονολογείται από το 2000 και αφορά τη σύνδεση των δρόμων Λευκωσίας-
Τροόδους και των αξονικών δρόμων του δευτερεύοντος οδικού δικτύου. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τη λειτουργία του νέου συστήματος 
φωτοεπισήμανσης. 
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•  Η ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων για προστασία των αρχαιολογικών 
ευρημάτων στην περιοχή Μεταλλείου Στρογγυλού στον Μαθιάτη κατά την 
αξιοποίηση των χρυσοφόρων αποθεμάτων στο παλαιό μεταλλείο. 

 

•  Η ανάγκη για τροποποίηση των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών και 
η εξέταση του ενδεχομένου αύξησης του ποσοστού εσόδων στα ταμεία του 
κράτους από την εκμετάλλευση μεταλλευμάτων. 

 

•  Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση του έργου της ανέγερσης 
της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Λάρνακας και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται ένεκα αυτής. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

 

•  Πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με εγκλωβισμένους αγοραστές 
ενυπόθηκων ακινήτων. 

 

•  Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη 
σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 

•  Η νομιμότητα της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών (drones κ.ά.) ως μέσου 
παρακολούθησης. 

 

•  Η αδυναμία καταδικασθέντων να εργαστούν μετά την έκτιση της ποινής τους, αφού 
η εργοδότηση σε πολλούς τομείς απαιτεί λευκό ποινικό μητρώο, το οποίο δεν 
μπορούν να εξασφαλίσουν. 

 

•  Οι πρόσφατες αυξήσεις των δικαστικών τελών και τα προβλήματα που θα 
προκύψουν για την ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 

 

•  Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία πρόσληψης στην 
αστυνομία. 

 

•  Η ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων υπηρεσίας της θέσης στενογράφου με τη 
διαγραφή της απαίτησης για γνώση της αγγλικής στενογραφίας. 

 

•  Η έλλειψη φρούρησης και η απουσία συστήματος ασφάλειας στα δικαστήρια. 
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•  Ενημέρωση της επιτροπής για εργασιακά θέματα που προκύπτουν για τους 
ειδικούς αστυνομικούς. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

 

•  Ενημέρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής των μελών της αναφορικά με τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές του Τμήματος Φορολογίας και ανταλλαγή απόψεων. 

 

•  Η δυνατότητα σταδιακής αποζημίωσης των πληγέντων συμπολιτών μας ως 
αποτέλεσμα του κουρέματος καταθέσεων και του κλεισίματος της Λαϊκής 
Τράπεζας με το 10% του πρωτογενούς πλεονάσματος του εκάστοτε ετήσιου 
κρατικού προϋπολογισμού. 

 

•  Η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αποζημίωσης των διάφορων κατηγοριών 
συμπολιτών μας (καταθέτες και μέτοχοι Λαϊκής Τράπεζας και Τράπεζας Κύπρου, 
ταμεία προνοίας, κάτοχοι αξιογράφων) των οποίων τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν 
για αντιμετώπιση των προβλημάτων του χρηματοοικονομικού τομέα και της 
κυπριακής οικονομίας γενικότερα. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών για το ενδεχόμενο 
παροχής μέτρων στήριξης/αποζημίωσης των προσώπων που επωμίστηκαν το 
κόστος της χρηματοπιστωτικής εξυγίανσης. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με την πρόθεση για εισαγωγή μέτρων 
στήριξης νεαρών ζευγαριών για την ανέγερση πρώτης κατοικίας, συνεπεία της 
υπαγωγής των οικοπέδων προς οικοδόμηση σε ΦΠΑ με συντελεστή ύψους 19%. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής από τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με την 
εφαρμογή της προσφάτως ψηφισθείσας νομοθεσίας σε σχέση με την υπαγωγή 
των γηπέδων προς οικοδόμηση σε ΦΠΑ με συντελεστή ύψους 19%. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

 

•  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. 

 

•  Ασφάλεια μεταφοράς μαθητών - Σχολικά λεωφορεία και έλεγχος. 
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•  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ιστορικά σχολεία της Λευκωσίας (δημοτικά 
Αγίου Αντωνίου, Ελένειον, Αγίου Κασσιανού και Γυμνάσιο Φανερωμένης) και 
ειδικότερα το Γυμνάσιο Φανερωμένης. 

 

•  Η ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία. 

 

•  Οι αντιδράσεις της ΟΕΛΜΕΚ, των οργανωμένων γονιών και των μαθητών στην 
εισαγωγή των εξετάσεων των τετραμήνων στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Τα 
μέτρα που ενδεχομένως προτίθεται να πάρει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, για να επιλύσει τη διαφορά που προέκυψε στο ζήτημα ανάμεσα στο 
υπουργείο και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους του. 

 

•  Προσπάθεια υποβάθμισης της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. 

 

•  Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα 
από την εφαρμογή του νέου προγράμματος για τους αλλόγλωσσους μαθητές. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

 

•  Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2015. 
[Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω ετήσιας έκθεσης εξετάστηκαν οι 
παρατηρήσεις που αφορούν τα ακόλουθα υπουργεία: 

1. Υπουργείο Εξωτερικών. 
(7.9.2017) 

2. Υπουργείο Άμυνας. 
(21.9.2017) 

3. Υπουργείο Υγείας. 
(28.9.2017).] 

 

•  Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2016. 
[Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω ετήσιας έκθεσης εξετάστηκαν οι ακόλουθες 
ειδικές εκθέσεις: 
1. Έλεγχος Αστυνομίας Κύπρου. 

(15.3.2018) 
2. Έλεγχος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. 

(26.4.2018) 
3. Έλεγχος Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού για την περίοδο 1.9.2016-31.8.2017. 
(10.5.2018) 

4. Έλεγχος τοπικής αυτοδιοίκησης 2016 - Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 
συμβούλια αποχετεύσεων, συμβούλια υδατοπρομήθειας. 
(24.5.2018).] 
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•  Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2016. 
(Εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 8 Δεκεμβρίου 2017.) 
 

•  Οι τελευταίες εξελίξεις στο συνεργατισμό. 
(Εξετάστηκε σε συνεδρία της επιτροπής και σε από κοινού συνεδρία της με την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.) 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την υπόθεση μη αξιοποίησης πνευμονολόγου 
Κλίμακας Α16 και μηχανημάτων μεγάλης αξίας στο Νοσοκομείο Κυπερούντας και, 
ως εκ τούτου, πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ και 
εξέταση των καταγγελιών που αφορούν κατάχρηση εξουσίας και πιθανή 
διασπάθιση δημόσιου χρήματος. 

 

•  Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την παραχώρηση του Συνεργατικού 
Παντοπωλείου στο Πελένδρι. 

 

•  Ενημέρωση για τον τρόπο προμήθειας υλικών από τα κατεχόμενα για τις 
οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και 
ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος ή/και παραβίαση των διαδικασιών. 

 

•  Η διαδικασία στέγασης του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας στο 
υφιστάμενο κτίριο. 

 

•  Ο τρόπος εφαρμογής της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδας και η 
εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας με την ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί σήμερα 
ο ΟΠΑΠ στην Κύπρο και η τυχόν απώλεια εσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

•  1. α.  Εξέταση καταγγελιών που αφορούν μετακινήσεις ανώτερων 
λειτουργών από τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας. 

  β.  Ενημέρωση για τις ενέργειες του Τμήματος Φορολογίας σχετικά με 
τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ και τις εκροές κεφαλαίων από το 
2003, καθώς και για τους ελέγχους που γίνονται για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής από το συγκεκριμένο τμήμα. 

 2. Οι έλεγχοι που γίνονται για την πάταξη της φοροδιαφυγής σε συνάρτηση με 
την αρνητική αξιολόγηση της οποίας έτυχε το Τμήμα Φορολογίας από το 
Παγκόσμιο Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών και πιθανές 
συνέπειες. 

 

•  Υπενοικίαση κρατικής γης από τους ιδιώτες ενοικιαστές και η πιθανή διασπάθιση 
δημόσιου χρήματος - συγκεκριμένα η περίπτωση της υπενοικίασης κρατικής γης 
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στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. 

 

•  Η σύμβαση μίσθωσης βιομηχανικού οικοπέδου στη βιομηχανική περιοχή 
Στροβόλου σε δημόσιο χώρο πρασίνου. 

 

•  Εντοπισμός σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ημερομηνίας 17 
Οκτωβρίου 2017, αρχαίου αιγυπτιακού αγγείου από το ΤΑΕ Λάρνακας και 
πληροφορίες ότι αυτό έχει ανευρεθεί από παράνομη ανασκαφή στην περιοχή 
“Χασάν Αγάν” στα Κούκλια της Πάφου. 

 

•  Οι καταγγελίες για πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος και άλλες παρατυπίες 
που αφορούν την επιλογή συγκεκριμένου κτιρίου για μεταστέγαση των γραφείων 
του Επαρχιακού Κτηματολογίου Αμμοχώστου. 

 

•  Η διεκδίκηση €7,5 εκατομ. ετησίως από την εταιρεία “Hermes” ως αποζημίωση για 
απώλεια χρήσης, λόγω χρήσης του αεροδρομίου της Τύμπου. 

 

•  Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν με τις αναδόχους εταιρείες για την ανάληψη της 
διαχείρισης του Λιμανιού Λεμεσού και ενδεχόμενη διασπάθιση από την εφαρμογή 
τους. 

 

•  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

 

•  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

 

•  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

 

•  Συζήτηση επί των θεμάτων που θα απασχολήσουν την επιτροπή κατά τη 
συνάντηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Vella. 

 

•  Συζήτηση επί του εγγράφου που κατατέθηκε από το μέλος της επιτροπής κ. Νίκο 
Κέττηρο σε σχέση με προτεινόμενες τροποποιήσεις του περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου. 
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•  Ο προτεινόμενος σχεδιασμός για τη λεωφόρο Αγλαντζιάς και οι συνεπαγόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

•  Ενημέρωση για τις προγραμματιζόμενες αναπτύξεις στο Πέρα Πεδί που 
αφορούν την κατασκευή και τη λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας και άλλων 
παρεμφερών αναπτύξεων και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

•  Η κυβερνητική πολιτική για το θέμα της προστασίας και της διαχείρισης του 
Ακάμα. 

 

•  Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τις καθημερινές υπερχειλίσεις 
απορροφητικών λάκκων σε συγκεκριμένη περιοχή του δήμου Λιβαδιών. 

 

•  Η κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη οικιστική περιοχή Καλλιθέας του 
δήμου Ιδαλίου λόγω της υπερχείλισης των αποχετεύσεων πολυκατοικιών της 
περιοχής και η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων, περιλαμβανομένης της 
δημιουργίας αποχετευτικού συστήματος. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τις αναπτύξεις ξενοδοχείων/επαύλεων και κτιρίων 
που προγραμματίζονται να γίνουν στην περιοχή “Σπήλιοι της Πέγειας”. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για τα φαινόμενα της σκόνης και της ρύπανσης που 
παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις στην υγεία και στο 
περιβάλλον. 

 

•  Τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η λειτουργία των 
χοιροστασίων. 
(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων.) 

 

•  Οι ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από 
την πιθανή δημιουργία πάρκου κροκοδείλων. 

 

•  Η συλλογή, η διαχείριση και η χωροθέτηση των σημείων φύλαξης των 
ανακυκλώσιμων ελαστικών: Ζητήματα και κίνδυνοι για την ασφάλεια και την 
υγεία. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 
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•  Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές 
της Κύπρου. 

 

•  Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου για διαχωρισμό νέων 
κυβερνητικών οικοπέδων για τους πρόσφυγες. 

 

•  Η πορεία υλοποίησης της τιτλοποίησης των ακινήτων που κατέχονται από 
πρόσφυγες, κενά, αδυναμίες, προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

•  Ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών κέντρων στους 
προσφυγικούς οικισμούς. 

 

•  Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους. 

 

•  Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι με τη λειτουργία του Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών και τη μετεξέλιξή του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις σημερινές ανάγκες του προσφυγικού κόσμου. 

 

•  Η καθυστέρηση παραχώρησης δανείων από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών. 

 

•  Τα προβλήματα που προκύπτουν από την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα για την 
δανειοδότηση ήδη εγκεκριμένων προσφύγων από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών. 

 

•  Η ανάγκη δημιουργίας Αρχείου Προσφύγων για καταγραφή της προσφυγικής 
βοήθειας που έτυχαν και της κατεχόμενης περιουσίας που διαθέτουν. 

 

•  Οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων. 

 

•  Η ανάγκη ρύθμισης των δανείων επαναδραστηριοποίησης που δόθηκαν σε 
πρόσφυγες μετά την τουρκική εισβολή. Ενημέρωση της επιτροπής γύρω από τα 
μέτρα που έχουν παρθεί ως απόρροια της σημερινής οικονομικής κρίσης και 
προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν. 

 

•  Η ρύθμιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οικιστικών μονάδων σε συνοικισμούς 
αυτοστέγασης για πρόσφυγες που απεβίωσαν πριν το 2006. 

 

•  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοτέχνες στη βιομηχανική περιοχή Νήσου-
Ιδαλίου των οποίων τα υποστατικά είναι κτισμένα σε τουρκοκυπριακή γη (τεμ. 
180). 
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•  Η δέσμευση των κατεχόμενων περιουσιών των προσφύγων με Μemo από τις 
εμπορικές τράπεζες. 

 

•  Προβλήματα παθόντων.   

 

•  Το καθεστώς των κατοικιών που κτίστηκαν σε τουρκοκυπριακή γη στη Λάρνακα 
και τα δικαιώματα των προσφύγων που ανήγειραν τις κατοικίες. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών για τους σχεδιασμούς 
της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το θέμα της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων 
περιουσιών. 

 

•  Οι απόδημοι πρόσφυγες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 

•  Η πολιτική χορηγιών σε προσφυγικά σωματεία από τα Υπουργεία Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού και τον ΚΟΑ. 

 

•  Ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2017, καθώς και για τις 
πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (αρ. υπόθεσης 995/2014 και 
1115/2015) σε σχέση με τις αποφάσεις της Επιτροπής Στεγαστικής Βοήθειας της 
Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων. 

 

•  Ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιχμάλωτοι πολέμου του 
1974. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

 

•  Η ανάγκη αύξησης του αριθμού των θέσεων κλινικών διαιτολόγων στα κρατικά 
νοσηλευτήρια. 

 

•  Η ανάγκη ενημέρωσης και λήψης απόφασης για εμβολιασμό των παιδιών και οι 
πιθανοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την τάση των νέων γονιών να μην 
εμβολιάζουν τα παιδιά τους. 

 

•  Η αυτονόμηση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και η ανάγκη στελέχωσης των 
ασθενοφόρων με εξειδικευμένο προσωπικό. 
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•  Η θεραπευτική κάλυψη των ασθενών με ηπατίτιδα. 

 

•  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών στα δημόσια 
νοσηλευτήρια της Κύπρου. 

 

•  Η ελλιπής ασφάλεια στα δημόσια νοσηλευτήρια και ο αυξημένος αριθμός 
περιστατικών επιθέσεων και άσκησης βίας κατά των γιατρών και των νοσηλευτών. 

 

•  Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βοηθού 
(Τεχνικού) Φαρμακείου. 

 

•  Ο βαθμός αξιοπιστίας των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Πρακτικές και 
συμπεριφορές στο αρμόδιο τμήμα που έχουν σχέση με την άσκηση των 
καθηκόντων των ιατροδικαστών. Η διεθνής πρακτική και οι δυνατότητες 
αναβάθμισής τους στην Κύπρο. 

 

•  Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας 
(τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing). 

 

•  Η εξέλιξη της ασθένειας της αμυλοείδωσης σε μετεγχειρητικούς ασθενείς και οι 
ενέργειες του Υπουργείου Υγείας. 

 

•  Προβλήματα στην ιατρική παρακολούθηση των εφήβων και ενηλίκων με συγγενείς 
καρδιοπάθειες. 

 

•  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οροθετικοί στην Κύπρο. 

 

•  Μηνιαίο επίδομα για ασθενείς HIV/AIDS στην Κύπρο. 

 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για την έλλειψη μαιών όσον αφορά τη στελέχωση των 
ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας  

•  Επίσκεψη στο στρατόπεδο Αντιστράτηγου Σταυριανάκου ΕΛΔΥΚ (Μαλούντα). 
(21.12.2017) 
 

•  Επίσκεψη στο στρατόπεδο Κολοκασίδη (Λευκωσία). 
(21.12.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

•  Επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου της Κοφίνου. 
(26.2.2018) 

•  Επίσκεψη στο Σπίτι του Παιδιού. 
(11.6.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

•  Επίσκεψη στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας (Αγίων Αναργύρων). 
(11. 9.2017) 

•  Επίσκεψη στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο. 
(11.9.2017) 

•  Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α΄. 
(11.9.2017) 

•  Επίσκεψη στην Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού. 
(26.9.2017) 

•  Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Λεμεσού. 
(26.9.2017) 

•  Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Χαλκούτσας. 
(26.9.2017) 

•  Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Ύψωνα. 
(15.3.2018) 

•  Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη. 
(15.3.2018) 
 

•  Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου. 
(15.3.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
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•  Επίσκεψη στην περιοχή “Σπήλιοι της Πέγειας” στην Πάφο. 
(24.4.2018) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

•  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας από τον Υπουργό Άμυνας κ. 
Χριστόφορο Φωκαΐδη για θέματα της αρμοδιότητάς της. 
(28.9.2017) 
 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 
(23.10.2017) 
 

•  Συνάντηση της επιτροπής με τον νέο Υπουργό Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη και 
ανταλλαγή απόψεων για θέματα της αρμοδιότητάς του. 
(8.3.2018) 
 

•  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας από τον Υπουργό Άμυνας κ. 
Σάββα Αγγελίδη για θέματα της αρμοδιότητάς της. 
(3.5.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

•  Συνάντηση με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη. 
(11.9.2017) 
 

•  Συνάντηση με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη. 
(16.10.2017) 
 

•  Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη Βιοηθική, 
Ιατρική Δεοντολογία και Επιστημονική Ευθύνη.  
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών). 
(10.11.2017) 
 

•  Εκδήλωση στο αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων με την ευκαιρία της Ημέρας 
της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου. 
(5.3.2018) 
 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Βελγίου-Κύπρου. 
(14.5.2018) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

•  Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος, 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Karmenu Vella. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος). 
(16.10.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
κ. Κώστα Καδή. 
(27.3.2018) 
 

•  Συνάντηση με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Απλοποίησης και 
Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Τάσο Χανιώτη για την Κοινή Γεωργική Πολιτική. 
(12.6.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

•  Συνάντηση με κοινοβουλευτικούς συντάκτες των ΜΜΕ που παρακολουθούν θέματα 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. 
(5.9.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ελεύθερου Εμπορίου Κύπρου. 
(5.9.2017) 
 

•  Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού κ. Γιώργο Λακκοτρύπη για θέματα υδρογονανθράκων. 
(12.9.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου. 
(19.9.2017) 
 

•  Συνάντηση με τη Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών 
Επαγγελματιών Καταστηματαρχών. 
(3.10.2017) 
 

•  Συνάντηση με κοινοβουλευτικούς συντάκτες των ΜΜΕ που παρακολουθούν θέματα 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. 
(13.2.2018) 

•  Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γιώργο Λακκοτρύπη για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα της 
αρμοδιότητας της επιτροπής. 
(15.5.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Κουβέιτ-Κύπρου στην 
Εθνοσυνέλευση του Κουβέιτ. 
(18.9.2017) 
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•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της 
Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας. 
(26.9.2017) 
 

•  Συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο αρμόδια για τις Μεταφορές κ. Violeta Bulc. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων). 
(10.10.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος, 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Karmenu Vella. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων). 
(16.10.2017) 
 

•  Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2016 από το μέλος του κ. 
Λάζαρο Λαζάρου. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών). 
(23.10.2017) 
 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 
(24.10.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό και τους 
Ανθρώπινους Πόρους κ. Günther Oettinger. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού). 
(10.11.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. 
(29.3.2018) 
 

•  Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας 
Κύπρου-Σαουδικής Αραβίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
(18.4.2018) 
 

•  Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής με ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του 
προγράμματος Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Ταρτού Εσθονίας, που πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κύπρο. 
(11.4.2018) 
 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Βελγίου-Κύπρου. 
(14.5.2018) 
 

•  Ενημέρωση της επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ μετά 
το 2020. 
(15.5.2018) 
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•  Συνάντηση με τον κ. Tarek Radwan, πρόεδρο, και μέλη της αντιπροσωπίας της 
Επιτροπής Εξωτερικών του αιγυπτιακού κοινοβουλίου. 
(11.7.2018) 
 

•  Συνάντηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και του αναπληρωτή προέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή 
Ασφάλεια κ. Julian King. 
(17.7.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

•  Ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την αδυναμία της νέας νομοθεσίας περί πατρότητας για παροχή 
επιδόματος στους γονείς που δεν έχουν τελέσει γάμο ή που δεν έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 
(12.9.2017) 
 

•  Προκαταρτική συνεδρία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των 
Γερόντων. 
(7.11.2017) 
 

•  Ενημέρωση σε σχέση με την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής 2016-2017 της Υποεπιτροπής της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Μελέτη του 
Δημογραφικού Προβλήματος. 
(21.11.2017)  
 

•  Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Ζέτα Αιμιλιανίδου για θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής και ανταλλαγή 
απόψεων. 
(6.3.2018) 
 

•  Συνάντηση με τον διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Manfred Bergmann. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού). 
(24.4.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

•  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τη μελέτη η οποία 
διενεργήθηκε από ξένους εμπειρογνώμονες σε σχέση με την αδειοδότηση των 
οικοδομών. 
(18.9.2017) 
 

•  Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας). 
(6.12.2017) 
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•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Συνταγματικής και Νομικής Επιτροπής του 
κοινοβουλίου του Ελεύθερου Κρατιδίου της Σαξονίας. 
(5.3.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως  

•  Συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για συζήτηση επί θεμάτων 
που άπτονται της αρμοδιότητάς του. 
(Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως ειδικότερα 
ενημερώθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για την πορεία των 
ερευνών για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων που αφορούν το 
τραπεζικό σκάνδαλο). 
(18.10.2017) 
 

•  Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη Βιοηθική, 
Ιατρική Δεοντολογία και Επιστημονική Ευθύνη.  
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών). 
(10.11.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος). 
(21.9.2017) 
 

•  Συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο αρμόδια για τις Μεταφορές κ. Violeta Bulc. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων). 
(10.10.2017) 
 

•  Συνάντηση με την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλική 
Αναστασιάδου για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα της αρμοδιότητας 
της επιτροπής. 
(18.5.2018) 
 

•  Συνάντηση με την Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Νατάσα Πηλείδου για συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων για θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. 
(22.6.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

•  Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη Βιοηθική, 
Ιατρική Δεοντολογία και Επιστημονική Ευθύνη.  
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας). 
(10.11.2017) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

•  Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2016 από το μέλος του κ. 
Λάζαρο Λαζάρου. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων). 
(23.10.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό και τους 
Ανθρώπινους Πόρους κ. Günther Oettinger. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων). 
(10.11.2017) 
 

•  Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών για το ενδεχόμενο 
παροχής μέτρων στήριξης/αποζημίωσης των προσώπων που επωμίστηκαν το 
κόστος της χρηματοπιστωτικής εξυγίανσης. 
(13.11.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Manfred Bergmann. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 
(24.4.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

•  Συνάντηση με ομάδα μαθητών που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό που 
αποτελούν Μοντέλα Ευρωβουλής (Model European Parliament). 
(13.9.2017) 
 

•  Εξαμηνιαία συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Παγκόσμια 
Εκπαίδευση (GENE) στην Κύπρο και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
“Ανασκόπησης μεταξύ Ομοτίμων” (PEER REVIEW). 
(5.10.2017) 
 

•  Ειδική συνεδρία στο πλαίσιο της 1ης Συνόδου της Μεσογειακής Επιτροπής για την 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή και σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο 
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος). 
(22.11.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη για 
ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν τον τομέα της παιδείας. 
(25.4.2018) 
 

•  Συνάντηση της επιτροπής με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την 
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στα πλαίσια της διαμόρφωσης νέας πολιτικής για την 
ειδική εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και εκσυγχρονισμού 
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του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 
(23.05.2018) 
 

•  Συνάντηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 
με αντιπροσωπία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής του γερμανικού κρατιδίου 
Σαξονίας-Άνχαλτ. 
(31.5.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

•  Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2016 από το μέλος του κ. 
Λάζαρο Λαζάρου. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων). 
(23.10.2017) 
 

•  Συνάντηση της αναπληρώτριας προέδρου της επιτροπής με εκπροσώπους της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κύπρο 
με πρόσκληση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 
(30.4.2018) 
 

•  Συνάντηση με τον Γενικό Ελεγκτή για παρουσίαση των αλλαγών που γίνονται από 
την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας αναφορικά με θέματα εφαρμογής 
προτύπων, διαδικασιών εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, εισαγωγής δεικτών 
απόδοσης, εφαρμογής πολιτικών διαφάνειας κ.ά. 
(7.6.2018) 
 

•  Συνάντηση με φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
(5.10.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων). 
(21.9.2017) 
 

•  Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος, 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Karmenu Vella. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων). 
(16.10.2017) 
 

• σ
υ 

Ειδική συνεδρία στο πλαίσιο της 1ης Συνόδου της Μεσογειακής Επιτροπής για την 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή και σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο 
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού). 
(22.11.2017) 
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•  Συνάντηση με μαθητές δημοτικών σχολείων για τη συζήτηση του θέματος της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των δράσεων της παγκόσμιας εκστρατείας με τίτλο 
“Ώρα της Γης”. 
(21.3.2018). 
 

•  Ειδική συνεδρία της επιτροπής για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις κλιματικές 
αλλαγές στην Κύπρο και την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που έχει καθοριστεί την 5η Ιουνίου εκάστου 
έτους. 
(6.6.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Κουβέιτ-Κύπρου στην 
Εθνοσυνέλευση του Κουβέιτ. 
(18.9.2017) 
 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ. 
(4.4.2018) 
 

•  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Βελγίου-Κύπρου. 
(14.5.2018) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

•  Προκαταρκτική συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Γερόντων. 
(9.11.2017) 
 

•  Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη Βιοηθική, 
Ιατρική Δεοντολογία και Επιστημονική Ευθύνη.  
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών). 
(10.11.2017) 
 

•  Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών). 
(6.12.2017) 
 

•  Συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου και 
ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα της αρμοδιότητάς του. 
(15.3.2018) 
 

•  Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ρευματοπαθείς στο πλαίσιο της Εβδομάδας 
Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις. 
(10.5.2018) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Συνεδριάσεις ολομέλειας 

 

 

Τακτικές συνεδριάσεις  

1. 8 Σεπτεμβρίου 2017 
2. 22 Σεπτεμβρίου 2017 
3. 29 Σεπτεμβρίου 2017 
4. 6 Οκτωβρίου 2017 
5. 13 Οκτωβρίου 2017 
6. 20 Οκτωβρίου 2017 
7. 3 Νοεμβρίου 2017 
8. 10 Νοεμβρίου 2017 
9. 20 Νοεμβρίου 2017 
10. 1η Δεκεμβρίου 2017 
11. 8 Δεκεμβρίου 2017 
12. 11 Δεκεμβρίου 2017 
13. 12 Δεκεμβρίου 2017 
14. 13 Δεκεμβρίου 2017 
15. 16 Φεβρουαρίου 2018 
16. 2 Μαρτίου 2018 
17. 9 Μαρτίου 2018 
18. 16 Μαρτίου 2018 
19. 23 Μαρτίου 2018 
20. 30 Μαρτίου 2018 
21. 20 Απριλίου 2018 
22. 4 Μαΐου 2018 
23. 18 Μαΐου 2018 
24. 1η Ιουνίου 2018 
25. 8 Ιουνίου 2018 
26. 22 Ιουνίου 2018 
27. 29 Ιουνίου 2018 
28. 8 Ιουλίου 2018 
29. 13 Ιουλίου 2018 

 

Ειδικές συνεδριάσεις  

1. 20 Νοεμβρίου 2017  
Προσφώνηση της ολομέλειας από τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της 
Αιγύπτου Στρατηγό Abdel Fattah Al-Sisi. 
 

2. 8 Δεκεμβρίου 2017  
 Προσφώνηση της ολομέλειας από τον Πρόεδρο του ΕΚ κ. Antonio Tajani. 
 
3. 28 Φεβρουαρίου 2018 
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Εγκατάσταση του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και νενομισμένη διαβεβαίωσή του 
ενώπιον της Βουλής. 
 

4. 15 Ιουλίου 2018 
Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 

 

Έκτακτες συνεδριάσεις 

1. Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018  
2. Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018  
3. Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018 
4. Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 (μετά τη λήξη της συνόδου)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Ψηφίσματα  

 

 

• Το θέμα των εγγυήσεων και της παραμονής στρατευμάτων με τη λύση του 
Κυπριακού. 
(Κατάθεση 7.10.2016 - Έγκριση 13.10.2017) 

 
• Το θέμα της ανόδου των ακροδεξιών νεοναζιστικών και εθνικιστικών κομμάτων σε 

διάφορα κράτη. 
(Κατάθεση 13.10.2017 - Έγκριση 10.11.2017) 
 

• Καταδίκη της αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του κράτους του 
Ισραήλ. 
(Κατάθεση 8.12.2017 -  Έγκριση 13.12.2017) 
 

• Σχέδιο ψηφίσματος για καταδίκη των απαράδεκτων και προκλητικών δηλώσεων 
του Προέδρου της Τουρκίας με τις οποίες αμφισβήτησε τη Συνθήκη της Λωζάνης. 
(Κατάθεση 13.12.2018 - Εκκρεμεί.) 
 

• Σχέδιο ψηφίσματος που υποστηρίζει ότι η μόνη βιώσιμη λύση στην 
ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη είναι η λύση δύο ξεχωριστών κρατών, στα όρια 
του 1967, με κοινή πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. 
(Κατάθεση και απόρριψη 13.12.2017) 
 

• Καταδίκη της παράνομης δράσης της Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και των αναφαίρετων ενεργειακών της δικαιωμάτων εντός της ΑΟΖ 
της κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ειδικότερα της Σύμβασης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας. 
(Κατάθεση 9.3.2018 - Έγκριση 16.3.2018) 
 

• Εισβολή της Τουρκίας στη Συρία και ειδικότερα στο Αφρίν. 
(Κατάθεση και έγκριση 23.3.2018) 
 

• Καταδίκη των ενεργειών της Τουρκίας για κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα 
στην περιοχή Άκκιουγιου. 

 (Κατάθεση και έγκριση 18.5.2018) 
 

• Τα αιματηρά γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας εξ αφορμής των εγκαινίων της 
πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ στις 14 Μαΐου 2018. 
(Κατάθεση και έγκριση 18.5.2018) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Αποφάσεις της ολομέλειας 

 

 

• Έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2016 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) 
του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
(8.12.2017) 
 

• Έγκριση της διενέργειας δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον 
μήνα Ιανουάριο του 2018.  
(8.12.2017) 
 

• Έγκριση της παροχής κυβερνητικής εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου 
τριακόσιων χιλιάδων ευρώ (€1.300.00) προς όφελος του δήμου Γερμασόγειας, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.  
(13.12.2017) 
 

• Έγκριση της διενέργειας δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον 
μήνα Φεβρουάριο του 2018.  
(3.1.2018) 
 

• Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις 
οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή 
δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των 
οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των 
διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμων του 1998 έως 2008. 

 (29.6.2018)  
 

• Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις 
οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή 
δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, για την πλήρωση των οποίων 
διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά 
η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που 
καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008. 

 (29.6.2018) 
 

• Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες 
απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των 
οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού 
μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται γραπτή εξέταση από την 
Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008. 
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 (29.6.2018) 
 

• Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες 
απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των 
οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού 
μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση 
από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται 
και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008. 

 (29.6.2018) 
 

• Έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της ΣΚΤ 
και της Ελληνικής Τράπεζας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της 
Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου [Νόμος αρ. 38(Ι) του 2014].  
(8.7.2018) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

Αναφορές του Προέδρου προ ημερησίας διατάξεως 

 

 

• Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας. 
 (22.9.2017) 
 

• 57η επέτειος της κυπριακής ανεξαρτησίας. 
(29.9.2017) 

 

• Παγκόσμιος Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού. 
 (6.10.2017) 
 

• - Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940. 
- Ημέρα Αγνοουμένων. 
- Θάνατος του πρώην βουλευτή Θαλή Μιχαηλίδη. 

   (3.11.2017) 
 

• - Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού. 
- Διεθνής Ημέρα Ανάμνησης των θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων. 

 - Επέτειος της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.  
 - Θάνατος του πρώην υπαλλήλου της Βουλής Γιώργου Παπαναστασίου. 
   (10.11.2017) 
 

• - Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 
  - Η θυσία του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959 Κυριάκου 

Μάτση. 
 - Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας.  
 - Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική 

Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση. 
 - Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
  (20.11.2017) 
 

• Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. 
  (1.12.2017) 
 

• - 69η επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 
 - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς. 
  (8.12.2017) 
 

• - Αποχώρηση της γενικής διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. 
Βασιλικής Αναστασιάδου από τη Βουλή, για ανάληψη του χαρτοφυλακίου του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

 - Θάνατος του πρώην βουλευτή Γεώργιου Γεωργίου.  
 - Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.  
  (16.2.2018) 
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• - Η θυσία του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959 Γρηγόρη 
Αυξεντίου. 

 - Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων. 
 - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 
  (2.3.2018) 
 

• - Επέτειος της 25ης Μαρτίου. 
 - Ημέρα Μεσογείου. 
  (23.3.2018) 
 

• Επέτειος της 1ης Απριλίου 1955. 
 (30.3.2018) 
 

• - Θάνατος του πρώην βουλευτή Μιχαλάκη Κυπριανού. 
 - Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων. 
 - Επέτειος του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα. 
  (20.4.2018) 
 

• - Επέτειος της εργατικής Πρωτομαγιάς. 
 - Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 - Ημέρα της Ευρώπης. 
  (4.5.2018) 
 

• Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 
   (18.5.2018) 
 

• Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 
  (1.6.2018) 
 

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

 - Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.  
  (13.6.2018) 
 
• Επέτειος της φονικής έκρηξης στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί. 
 (10.7.2018) 
 
• Θάνατος του γιου του βουλευτή Κωστή Ευσταθίου. 
 (13.7.2018) 
 
• Οι φονικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ανατολική Αττική στην Ελλάδα. 
 (27.7.2018) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ 

Κατάθεση εγγράφων 

 

 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας  

• Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2016. 
 (16.2.2018) 
 

• Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την κατάσταση του 
νομίσματος και των κεφαλαίων και αξιών της τράπεζας κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2017, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 119 του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 (20.4.2018) 
 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

• Ετήσια έκθεση από το Τμήμα Δασών με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2018, 
αναφορικά με αδικήματα που έτυχαν συμβιβασμού (εξώδικης ρύθμισης) για το 
έτος 2017, με βάση το άρθρο 55Α του περί Δασών Νόμου του 2012 [Ν. 
25(Ι)/2012]. 

 (16.2.2018) 
 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  

• Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
προς το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 
σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του περί Προϋπολογισμού του Ταμείου 
για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. 21(ΙΙ)/2017] - 
Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για κάλυψη ελλείμματος άλλων 
άρθρων. 

 (8.9.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2017, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 
4 του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2017 
Νόμου του 2017 [Ν. 20(ΙΙ)/2017] - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και 
πιστώσεων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων. 

 (8.9.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2017, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
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δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2016 Νόμου του 2016 
[Ν. 34(ΙΙ)/2016] - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για κάλυψη 
ελλείμματος άλλων άρθρων. 

 (8.9.2017) 
 

• Ετήσιες Καταστάσεις Εξελεγμένων Λογαριασμών και Έκθεση των Ελεγκτών του 
Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα από τον 
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 27 
Ιουλίου 2016, για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 30(2) του περί Κυπριακού 
Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου του 2009 [Ν. 
52(Ι)/2009]. 

 (8.9.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 
4 του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2017 
Νόμου του 2017 [Ν. 20(ΙΙ)/2017] - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και 
πιστώσεων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων. 

 (13.10.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την εκμίσθωση από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας βιομηχανικών οικοπέδων σε κυβερνητικές βιομηχανικές 
περιοχές για την περίοδο από 1η Απριλίου 2017 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017, 
σύμφωνα με τα άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου του 1988 (Ν. 74/1988). 

 (8.12.2017) 
 

• Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για 
τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου 2 του άρθρου 18 του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου 
του 1969 (Ν. 54/1969). 

 (9.3.2018) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σύμφωνα με το εδάφιο (3) 
του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. 18(ΙΙ)/2017] - Μεταφορά περισσεύματος 
άρθρων και πιστώσεων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων. 

 (1.6.2018) 
 

• Ετήσια έκθεση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2016, με ημερομηνία 30 
Μαΐου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 των περί Αναπτύξεως 
Ηλεκτρισμού Νόμων του 1960-2014 (Κεφ. 171). 

 (1.6.2018) 
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• Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με 
ημερομηνία 5 Ιουλίου 2018, σχετικά με την εκμίσθωση από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας βιομηχανικών οικοπέδων σε κυβερνητικές βιομηχανικές 
περιοχές για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2017 έως 31η Μαρτίου 2018, 
σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου αρ. 74 του 1988. 

 (13.7.2018). 

 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,  
ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2017, για την παρακολούθηση των δεικτών αγοράς 
εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Μάιος 2017 και  
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Μάιος 2017. 

 (8.9.2017)  
 

• Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  
ημερομηνίας 18 Μαΐου 2017, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις 
επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η  
Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017. 

 (8.9.2017) 
 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,  
ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2017, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την 
Αγορά Εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Ιούνιος 2017 και  
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Ιούνιος 2017. 

 (29.9.2017) 
 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2017, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την 
Αγορά Εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Ιούλιος 2017 και  
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Ιούλιος 2017. 

 (6.10.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με 
τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η  
Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017. 

 (13.10.2017) 
 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2017, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την 
Αγορά Εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Αύγουστος 2017 και  
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Αύγουστος 2017. 

 (20.10.2017) 
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• Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2017, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με 
τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η  
Ιουλίου  2017 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017. 

 (1.12.2017) 
 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2017, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την Αγορά 
Εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Σεπτέμβριος 2017,   
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Σεπτέμβριος 2017, 
3. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 1ο τρίμηνο 2017 και  
4. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 2ο τρίμηνο 2017. 

 (1.12.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2018, 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 (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. 17(ΙΙ)/2017]. 

 (16.2.2018) 
 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2018, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την 
Αγορά Εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Νοέμβριος 2017,   
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Νοέμβριος 2017 και  
3. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 3ο τρίμηνο 2017. 

 (16.2.2018) 
 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2018, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την 
Αγορά Εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Δεκέμβριος 2017 και   
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Δεκέμβριος 2017. 

 (16.2.2018) 
 

• Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2018, 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 (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. 17(ΙΙ)/2017]. 

 (16.2.2018) 
 

• Εξαμηνιαία Έκθεση (περίοδος Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2017) όσον αφορά την 
παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε πρόσωπα τα οποία δε λαμβάνουν ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα και βρίσκονται σε εξαιρετικά επείγουσα ή/και έκτακτη ανάγκη 
από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερ. 24 
Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
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Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 [Ν. 
109(ΙΙ)/2014]. 

 (16.2.2018)  
 

• Έκθεση, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2018, όσον αφορά τις Οικονομικές 
Καταστάσεις του Ταμείου Λαχείου Πρόνοιας για τα έτη που έληξαν την 31η 
Δεκεμβρίου 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (2) του άρθρου 9 του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου του 1992 [Ν. 
79(Ι)/1992]. 

 (2.3.2018) 
 

• Έκθεση, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, που αφορά την υποβολή στις 
αρμόδιες αρχές των προτύπων που υιοθετούνται από τη Διεθνή Σύνοδο Εργασίας 
(ILC) (άρθρα 19 και 23 του Καταστατικού του ILO): 

 Employment and Decent Work for Peace and Resilience, 2017 (No 205), που 
υιοθετήθηκε από την 106η ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 
(ILO) τον Ιούνιο του 2017. 

 (9.3.2018) 
 

• Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων, Απολογισμός και Ισολογισμός της Αρχής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, για το 
2016, σύμφωνα με το άρθρο 25(4) των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007. 

 (9.3.2018) 
 

• Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2018, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις 
επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η  
Ιουλίου  2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

 (16.3.2018) 
 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 2 Απριλίου 2018, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την Αγορά 
Εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Ιανουάριος 2018 και   
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Ιανουάριος 2018. 

 (20.4.2018) 
 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την Αγορά 
Εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Φεβρουάριος 2018,   
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Φεβρουάριος 2018 και   
3. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 4ο τρίμηνο 2017. 

 (4.5.2018) 
 

• Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 25 Μαΐου 2018, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την Αγορά 
Εργασίας:  
1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Μάρτιος 2018 και  
2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Μάρτιος 2018. 
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 (1.6.2018) 
 

• Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2018, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις 
επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η  
Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. 

 (8.6.2018) 
 

• Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2018, 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 (2) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. 17(ΙΙ)/2017]. 

 (22.6.2018) 
 

Υπουργείο Εσωτερικών  

• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, 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 (Ν. 74/1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 81.080, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016. 

 (22.9.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2017, 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 (Ν. 74/1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 81.634, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016. 

 (22.9.2017) 
 

• Ετήσια έκθεση και Λογαριασμοί Χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού 
Αναπτύξεως Γης για το έτος 2015, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα 
με τα άρθρα 27(3) και 28(2) του περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 
Νόμου του 19 (Ν. 42/80). 

 (29.9.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017, 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 (Ν. 74/1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 81.862, ημερομηνίας 21ης  Δεκεμβρίου 2016. 

 (13.10.2017)  
 

• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2017, 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 (Ν. 74/1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 82.626, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2017. 

 (3.11.2017) 
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• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2017, όσον 
αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών 
προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2016 Νόμου 
του 2016 [Ν. 5(ΙΙ)/2016]. 

 (1.12.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2017, μετά την 
έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, για την 
αναπροσαρμογή των διοικητικών ορίων των δήμων Μέσα Γειτονιάς (Ενορία 
Χαλκούτσας) και Λεμεσού (Ενορία Αγ. Νικολάου), σύμφωνα με το άρθρο 114(γ) 
των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011. 

 (8.12.2017) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2018, 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 (Ν. 74/1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 83.498, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017. 

 (16.3.2018) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2018, 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 (Ν. 74/1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 84.022, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2017. 

 (30.3.2018) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2018, μετά την έγκριση 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, για την 
αναπροσαρμογή των διοικητικών ορίων των δήμων Αγίου Αθανασίου (ενορία 
Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη) και Γερμασόγειας (ενορία Ποταμού Γερμασόγειας) 
της επαρχίας Λεμεσού, σύμφωνα με το άρθρο 114(γ) των περί Κοινοτήτων Νόμων 
του 1999 έως 2011. 

 (18.5.2018) 
 

• Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, μετά την 
έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2018, για την 
αναπροσαρμογή των διοικητικών ορίων της κοινότητας Παλιομετόχου και του 
Δήμου Λακατάμιας (ενορία Αρχάγγελος-Ανθούπολης), σύμφωνα με το άρθρο 
114(γ) των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011. 

 (22.6.2018) 
 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  

• Έκθεση, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων 
που δόθηκαν από την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προς την 
Αρχή Λιμένων Κύπρου για μεταφορά πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 
21(ΙΙ)/2018]. 

 (8.6.2018) 
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Υπουργείο Οικονομικών 

• Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων για το πρώτο τρίμηνο του 
2017 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 

 (8.9.2017) 
 

• Τέταρτη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2017, 
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]. 

 (8.9.2017) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2017, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, του 
προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης,  σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2016 Νόμου του 2016 [Ν. 8(ΙΙ)/2016]. 

 (8.9.2017) 
 

• Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2017, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων μέχρι και το δεύτερο 
τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 

 (8.9.2017) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2017, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017, 
του προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 
4(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2017 
Νόμου του 2017 [Ν. 25(ΙΙ)/2017]. 

 (29.9.2017) 
 

• Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 39, 31, 32, 34, 35, 
36 και 37) του 2017, αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 3 
Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 

 (6.10.2017) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2017, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2017, του 
προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 
2017 Νόμου του 2017 [Ν. 26(ΙΙ)/2017]. 

 (3.11.2017) 
  

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2017 του προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 
2017 Νόμου του 2017 [Ν. 12(ΙΙ)/2017]. 

 (3.11.2017) 
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• Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 
55,  57 και 58) του 2017, αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 4 
Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 

 (8.12.2017) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2017, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2017, του 
προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 
4(1) του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2017 
Νόμου του 2017 [Ν. 28(ΙΙ)/2017]. 

 (8.12.2017) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2017 του προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 
2017 Νόμου του 2017 [Ν. 12(ΙΙ)/2017]. 

 (8.12.2017) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2017, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2017, του 
προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, σύμφωνα με 
το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. 7(ΙΙ)/2017]. 

 (8.12.2017) 
 

• Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων μέχρι και το τρίτο τρίμηνο 
του 2017 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 

 (16.2.2018) 
 

• Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70 και 71) του 
2017, αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 8 Ιανουαρίου 2018, 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2017 
Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 

 (16.2.2018) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2017 του προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2018,  σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 
2017 Νόμου του 2017 [Ν. 25(ΙΙ)/2017]. 

 (16.2.2018) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 4) του 2017 του προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 
2017 Νόμου του 2017 [Ν. 12(ΙΙ)/2017]. 

 (16.2.2018) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2017, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2018, του 
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. 5(ΙΙ)/2017]. 

 (16.2.2018) 
 

• Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 72, 73, 74, 75 και 76) του 2017, αποσταλέντα 
από το Υπουργείο Οικονομικών στις 6 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με το εδάφιο 
(1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016 [Ν. 
47(ΙΙ)/2016]. 

 (16.2.2018) 
 

• Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2018, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων μέχρι και το τέταρτο 
τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 

 (2.3.2018) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 4) του 2017 του προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 
2017 Νόμου του 2017 [Ν. 25(ΙΙ)/2017]. 

 (2.3.2018) 
 

• Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 9) του 2018, αποσταλέντα από 
το Υπουργείο Οικονομικών στις 16 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017]. 

 (23.3.2018) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2018 του προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 
2018 Νόμου του 2018 [Ν. 6(ΙΙ)/2018]. 

 (23.3.2018) 
 

• Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του 
συντάγματος. 

 (30.3.2018) 
 

• Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες 
απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα 
τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων 
διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των 
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 
1998 έως 2008. 

 (18.5.2018) 
 

• Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες 
απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα 
τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται 
γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για 
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επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 
έως 2008. 

 (18.5.2018) 
 

• Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως 
βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την 
πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή 
δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008. 

 (18.5.2018) 
 

• Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως 
βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την 
πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες 
Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με 
βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008. 

 (18.5.2018) 
 

• Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες 
απαιτείται ως βασικό προσόν για διορισμό απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή 
δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, για την πλήρωση των οποίων 
θα ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
έως 2009. 

 (18.5.2018) 
 

• Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως 
βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την 
πλήρωση των οποίων θα ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009. 

 (18.5.2018) 
 

• Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2018, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων μέχρι και το πρώτο  
τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 

 (22.6.2018) 
 

• Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, 
ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2018, για το έτος 2017 για τους πιο κάτω οργανισμούς: 
1. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου,  
2. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 
3. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, 
4. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, 
5. Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,  
6. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς. 

 (22.6.2018) 
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• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2018, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2018, του 
προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 
4(1) του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2018 
Νόμου του 2018 [Ν. 13(ΙΙ)/2018]. 

 (22.6.2018) 
 

• Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εγκρίνει την παροχή κυβερνητικής 
εγγύησης στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του 
περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 38(Ι)/2014]. 

 (29.6.2018) 
 

• Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
και 24) του 2018, αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 28 Ιουνίου 
2018, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 
2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017]. 

 (13.7.2018) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών 
οικονομικών φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 
και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Κανονισμών του 2016. 

 (13.7.2018) 
 

• Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2018 του Προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
4(1) του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2018 
Νόμου του 2018 [Ν. 13(ΙΙ)/2018]. 

 (13.7.2018) 
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Ενημερωτικοί κατάλογοι αποσταλέντες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017, που αφορούν τη δημοτική και μέση εκπαίδευση 
και περιλαμβάνουν επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των 
αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου 
που δίδεται σε συμβασιούχο εκπαιδευτικό ή σε εργοδοτούμενο καθορισμένης 
διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών αυτών, χωρίς αναφορά σε προσωπικά 
στοιχεία, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2017, σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του 
περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 

 (8.9.2017) 
 

• Έγγραφο, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2017, που αφορά την παραχώρηση 
υπηρεσιών εκπαιδευτικών λειτουργών για το σχολικό έτος 2017-2018, δυνάμει του 
περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου [Ν. 43(Ι)/1996]. 

 (6.10.2017) 
 

• Ενημερωτικοί κατάλογοι με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2017, στους οποίους 
περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των 
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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 Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2017, σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του περί 
Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 

 (13.12.2017) 
 

• Ενημερωτικοί κατάλογοι με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2017, στους οποίους 
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 Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του περί 
Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 

 (16.2.2018) 
 

• Έκθεση, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς το 
Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (Πίνακας αρ. 1 του 2017), σύμφωνα με το άρθρο 4 
του περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2017 Νόμου 
του 2017 [Ν. 34(ΙΙ)/2017]. 

 (16.2.2018) 
 

• Έκθεση, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων 
που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού (Πίνακας αρ. 1 του 2017), σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017 Νόμου 
του 2017 [Ν. 31(ΙΙ)/2017]. 

 (18.5.2018) 
 

• Έκθεση, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων 
που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού (Πίνακας αρ. 2 του 2017), σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017 Νόμου 
του 2017 [Ν. 31(ΙΙ)/2017]. 

 (18.5.2018) 
 

• Ενημερωτικοί κατάλογοι με ημερομηνία 15 Μαΐου 2018, στους οποίους 
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 Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 16(3) 
του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 

 (18.5.2018) 
 

Υπουργείο Υγείας 

• Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2016, σύμφωνα με 
το άρθρο 53(3) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2001 [Ν. 
89(Ι)/2001]. 

 (8.12.2017)  
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• Έκθεση όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό 
Υγείας προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 
2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2017 Νόμου του 2017. 

 (2.3.2018) 
 

• Έκθεση όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό 
Υγείας προς την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (τέως Αντιναρκωτικό 
Συμβούλιο Κύπρου), ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
του 2017 Νόμου του 2017. 

 (23.3.2018) 
 

Γενικό Λογιστήριο 

• Πρώτη Εξαμηνιαία Έκθεση, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2018, για τις ρυθμίσεις 
δανείων που εγκρίθηκαν από τους Δανειστικούς Επιτρόπους κατά το β΄ εξάμηνο 
του 2017 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 
11Β και 11Γ του περί Δημοσίων Δανείων Νόμου του 2017 [Ν. 83(Ι)/2017]. 

 (9.3.2018) 
 

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 

• Ετήσια έκθεση του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2016, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2017, 
σύμφωνα με το άρθρο 155(1) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 [Ν. 112(Ι)/2004]. 

 (10.11.2017) 
 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο 

• Φθινοπωρινή έκθεση για το 2017, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα 
άρθρα 37, 46 και 62 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι)/2014]. 

 (10.11.2017) 
 

• Τέταρτη Ετήσια Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2017, δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 33 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι)/2014]. 

 (2.3.2018) 
 

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 

• Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού για το έτος 2016, 
ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
περί της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 [Ν. 
20(Ι)/2008]. 

 (16.2.2018) 
 

Επίτροπος Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 
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• Έκθεση με ημερομηνία 7 Μαρτίου 2018 για μεταφορά πιστώσεων από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του περί 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2017 [Ν. 
19(ΙΙ)/2017].   

 (9.3.2018) 
 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

• Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2017, για το τρίμηνο από την 1η Απριλίου 2017 μέχρι 
την 30ή  Ιουνίου 2017 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]. 

 (22.9.2017) 
 

• Υπόμνημα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 
2017, 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 της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014 [Ν. 138(Ι)/2002)]. 

 (3.11.2017) 
 

• Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2017, για το τρίμηνο από την 1η Ιουλίου 2017 μέχρι 
την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 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]. 

 (16.2.2018) 
 

• Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2018, για το τρίμηνο από την 1η Οκτωβρίου 2017 μέχρι 
την 31η  Δεκεμβρίου 2017 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]. 

 (9.3.2018) 
 

• Έκθεση ημερομηνίας 30 Απριλίου 2018 της Διαχειριστικής Επιτροπής του 
Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών για το έτος 
2017. 

 (4.5.2018) 
 

• Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, για 
ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με τη μακροπροληπτική 
πολιτική του έτους 2017 και τις πρόσφατες αποφάσεις μακροπροληπτικής 
πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 18 του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου του 
2015 [Ν. 6(Ι)/2015)]. 

 (8.6.2018) 
 

• Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018,  για το τρίμηνο από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι 
την 31η Μαρτίου 2018 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων 
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του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 2) Νόμου του 2014 [Ν. 139(Ι)/2014]. 

 (29.6.2018) 
 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

• Δέκατη Τρίτη Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2017, που περιλαμβάνει και την Ετήσια 
Έκθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, καθώς και την Έκθεση 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για το 2016, 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]. 

 (6.10.2017) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ 

Κατάθεση διορισμών διοικητικών συμβουλίων νομικών 

προσώπων δημόσιου δικαίου 

 

 

• Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της 
Αρχής Λιμένων Κύπρου. 

 (8.9.2017) 
 

• Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 
 (8.9.2017) 
 

• Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Πολεοδομικού Συμβουλίου. 
 (20.10.2017) 
 

• Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου. 

 (1.12.2017) 
 

• Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της 
Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. 

 (16.2.2018) 
 

• Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου των Δανειστικών Επιτρόπων. 
 (16.2.2018) 
 

• Διορισμός αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών 
Κύπρου. 

 (20.4.2018) 
 

• Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της 
Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.  

 (13.7.2018) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών και άλλων αποστολών στην Κύπρο 

 

 

2017 

 

1. Προπαρασκευαστική Συνάντηση των Ομάδων Εργασίας ενόψει της 2ης Τριμερούς 
Συνάντησης των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ. 
14 Σεπτεμβρίου 

 
2. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Κουβέιτ-Κύπρου. 

16-20 Σεπτεμβρίου 
 
3. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας. 
25-27 Σεπτεμβρίου 

 
4. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας 

και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 
22-24 Οκτωβρίου  

 
5. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Κνεσσέτ, κ. Yuli-Yoel 

Edelstein. 
1η Νοεμβρίου 

 
6. 2η Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, 

Ισραήλ. 
 2 Νοεμβρίου 
 
7. Ενημερωτική Ημερίδα Αποκεντρωμένου Οργανισμού Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (Fundamental Rights Agency-FRA).  
15 Νοεμβρίου 

 
8. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου του ΕΚ, κ. Antonio Tajani. 

8 Δεκεμβρίου  
 

2018 

 

9. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου 
(ΑΗΙ) κ. Nick Larigakis και του συνεργάτη-ερευνητή του Αμερικανικού Ελληνικού 
Ινστιτούτου (ΑΗΙF) κ. Gregory Graves. 
11-14 Μαρτίου  

 
10. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Σαουδικής Αραβίας-

Κύπρου στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο (κοινοβούλιο) της Σαουδικής Αραβίας. 
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13-18 Απριλίου 
 
11. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Βελγίου-Κύπρου στο 

Βελγικό Κοινοβούλιο. 
13-15 Μαΐου  

 
12. Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. 
25-28 Ιουνίου 

 
13. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών του 

Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου κ. Tarek Radwan και αντιπροσωπίας. 
10-12 Ιουλίου 

 
14. Επίσκεψη στην Κύπρο του Β΄ 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV 

Κοινοβουλευτικές αποστολές του Προέδρου της Βουλής στο 

εξωτερικό 

 

 

2017 

 

1. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στις Βρυξέλλες. 
 4-7 Σεπτεμβρίου 
 
2. 137η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, Αγία Πετρούπολη.  
 14-18 Οκτωβρίου  
 
3. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου και διακομματικής αντιπροσωπίας της Βουλής 

στο Ομάν.  
 11-15 Νοεμβρίου 
 
4. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στην Κίνα.  
 22-27 Νοεμβρίου  
 
5. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Λονδίνο.  
 4-6 Δεκεμβρίου  
 

2018 
 
6. 24η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας (CSPOC), Σεϋχέλλες.  
 8-13 Ιανουαρίου  
 
7. Επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα, στα πλαίσια υλοποίησης του Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Βουλής των 
Ελλήνων, για την πρόσβαση στο υλικό του Φακέλου της Κύπρου. 
9-10 Φεβρουαρίου   

 

8. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Γεωργία.  
 18-21η Μαρτίου 
 
9. 138η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, Γενεύη.  
 24-28 Μαρτίου  
 
10. Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Ταλίν. 
 23-24 Απριλίου   
 
11. 5η Σύνοδος Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΚΣΕΜ, Κάιρο.  

28 Απριλίου  
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12. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής και κοινοβουλευτικής 
αντιπροσωπίας στην Αρμενία.  
21η-23 Μαΐου    

 
13. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σερβία. 

23-24 Ιουλίου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV 

Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

 

 

2017 

1. Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνικών και Πολιτικών Υποθέσεων της ΑΚΣ, 
Θίμπου, Μπουτάν.   

 30 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου  
 
2. Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣΣΕ, Παρίσι.  
 4 Σεπτεμβρίου  
 
3. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στις Βρυξέλλες. 
 4-7 Σεπτεμβρίου 
 
4. Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι.  
 5 Σεπτεμβρίου  
 
5. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 
 6 Σεπτεμβρίου 
 
6. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και 

Δεσμεύσεων των χωρών μελών της ΚΣΣΕ, Παρίσι.    
 7 Σεπτεμβρίου 
 
7. 11η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Ταλίν.  
 7-9 Σεπτεμβρίου  
 
8. Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης 

της ΚΣΣΕ, Παρίσι.  
 19 Σεπτεμβρίου   
 
9. Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι.  
 20 Σεπτεμβρίου  
 
10. Συνάντηση για την εφαρμογή της ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία.  
 21η Σεπτεμβρίου  
 
11. Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών Μεταφορών των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της ΕΕ, Ταλίν. 
21η-22 Σεπτεμβρίου  
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12. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ, 
Παρίσι.  

 22 Σεπτεμβρίου  
 
13. Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των βουλευτικών 

εκλογών στη Γερμανία.  
 24 Σεπτεμβρίου  
 
14. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και 

Δεσμεύσεων των χωρών μελών της ΚΣΣΕ, Παρίσι.  
 24 Σεπτεμβρίου  
 
15. Συνεδρία της επιτροπής της ΚΣΣΕ για τις διενέξεις μεταξύ των κρατών μελών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, Αθήνα. 
 25 Σεπτεμβρίου 
 
16. Συνάντηση του 1ου Εκτελεστικού Συμβουλίου για το 2017 της ΑΚΣ, Πνομ Πενχ, 

Καμποτία.  
 1η-4 Οκτωβρίου  
 
17. 16η Φθινοπωρινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, Ανδόρρα.  
 2-5 Οκτωβρίου  
 
18. Συνέδριο της ΚΣΜ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με θέμα 

“Προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων στη Μεσόγειο”, Ραμπάτ.  
 8-9 Οκτωβρίου  
 
19. Ιδρυτική Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ, Βρυξέλλες.  
 9-10 Οκτωβρίου   
 
20. 4ο Μέρος της Συνόδου 2017 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.    
 9-13 Οκτωβρίου 
 
21. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής του ΕΚ, Βρυξέλλες.  
 10 Οκτωβρίου  
  
22. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του 

ΕΚ, Βρυξέλλες.  
 11 Οκτωβρίου 
 
23. 137η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, Αγία Πετρούπολη. 
 14-18 Οκτωβρίου 
 
24. Συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού της ΚΣΕΜ, Κάιρο.  
 17 Οκτωβρίου  
 
25. Συνεδρία της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών των σαράντα επτά χωρών 

μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο. 
 17 Οκτωβρίου 
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26. Σεμινάριο της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα τη διάδοση του βίαιου εξτρεμισμού και την 
καταπολέμηση της στρατολόγησης νέων από τρομοκρατικές οργανώσεις, Μαρόκο.  

 18-21η Οκτωβρίου  
  
27. Κοινή συνεδρία της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων και Εισηγητών των 

Επιτροπών, καθώς και της Επιτροπής Οικονομικών της ΔΣΟ, Σότσι, Ρωσία. 
 22-24 Οκτωβρίου 
 
28. Σεμινάριο της ΚΣΣΕ με θέμα την εργασία, την εκπαίδευση, τις ίσες ευκαιρίες και τη 

διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, Παρίσι. 
 27 Οκτωβρίου  
  
29. Επίσκεψη εργασίας της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της ΚΣ ΟΑΣΕ 

στην Ιταλία.  
 27 Οκτωβρίου 
 
30. Επίσημοι εορτασμοί για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.  
 28 Οκτωβρίου  
 
31. Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και 

τη Διακυβέρνηση της ΕΕ, Ταλίν.  
 30-31η Οκτωβρίου  
 
32. 63η Παγκόσμια Διάσκεψη του CPA, Ντάκα, Μπανγκλαντές. 
 4-8 Νοεμβρίου  
 
33. Συνέδριο του βρετανικού κοινοβουλίου και της ΚΣΣΕ με θέμα “Η ψυχική υγεία των 

παιδιών και δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά”, Λονδίνο. 
 6-7 Νοεμβρίου  
 
34. Επιχειρηματικό Φόρουμ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και του ΚΕΒΕ, Χoνγκ Κoνγκ.  
 7-11 Νοεμβρίου  
 
35. Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία, Στρασβούργο.  
 8 Νοεμβρίου  
 
36. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου και διακομματικής αντιπροσωπίας της Βουλής 

στο Ομάν.  
 11-15 Νοεμβρίου 
 
37. Κοινοβουλευτική Συνάντηση του IPU στο πλαίσιο της 23ης Διάσκεψης των 

Συμβαλλομένων Μερών για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή (COP23), Βόννη. 

 12 Νοεμβρίου  
 
38. Συνέδριο του IPU και της ΚΣΜ με θέμα “Προώθηση της περιφερειακής 

συνεργασίας για έξυπνη και ανθρώπινη μετανάστευση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο”, 
Βαλέτα.  

 16-17 Νοεμβρίου  
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39. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών του ΕΚ στην παρουσία 
εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων, Βρυξέλλες.  

 21η Νοεμβρίου  
 
40. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση του ΕΚ ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την 

Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών με θέμα “Η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης: Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ”, Βρυξέλλες.  

 21η Νοεμβρίου  
 
41. 10η Ετήσια Σύνοδος της ΑΚΣ, Κωνσταντινούπολη. 
 21η-24 Νοεμβρίου  
 
42. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στην Κίνα.  
 22-27 Νοεμβρίου  
 
43. Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣΣΕ, Κοπεγχάγη. 
 23 Νοεμβρίου  
 
44. Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου της Ειδικής Ομάδας της ΚΣ ΝΑΤΟ για τη 

Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, της Υποεπιτροπής της Συνέλευσης για τις 
Εταιρικές Σχέσεις του ΝΑΤΟ και του ιταλικού κοινοβουλίου, Ρώμη.   

 23-24 Νοεμβρίου  
 
45. Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Κοπεγχάγη.  
 24 Νοεμβρίου  
 
46. 58η Διάσκεψη της COSAC, Ταλίν. 
 26-28 Νοεμβρίου  
 
47. Επίσκεψη εργασίας  της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ 

της ΚΣΣΕ με θέμα τη διαμόρφωση της εκπαίδευσης για τους πολίτες της ψηφιακής 
εποχής, Ταλίν. 

 29-30 Νοεμβρίου  
 
48. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Λονδίνο.  
 4-6 Δεκεμβρίου  
 
49. Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ για θέματα λειτουργίας και μελλοντικών 

δραστηριοτήτων της Συνέλευσης και 24η Συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών 
του ΟΑΣΕ, Βιέννη.  

 6-7 Δεκεμβρίου  
 
50. Συνεδρία της Προεδρικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 
 14 Δεκεμβρίου 
 
51. Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 
 15 Δεκεμβρίου  

 

2018 
 
52. 24η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας (CSPOC), Σεϋχέλλες.  
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 8-13 Ιανουαρίου  
 
53. Συνάντηση των Προέδρων της COSAC, Βουλγαρία.  
 21η-22 Ιανουαρίου  
 
54. 1ο Μέρος της Συνόδου 2018 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.  
 22-26 Ιανουαρίου  
 
55. Επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπίας της Αd Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση 

της ΚΣ ΟΑΣΕ στο Βέλγιο. 
 5-6 Φεβρουαρίου  
 
56. Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων της ΚΣΕΜ, Στρασβούργο. 
7 Φεβρουαρίου 

 

57. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα στα πλαίσια της 
υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και της Βουλής των Ελλήνων για την πρόσβαση στο υλικό του 
Φακέλου της Κύπρου. 
9-10 Φεβρουαρίου  

 

58. Επίσκεψη εργασίας του εισηγητή της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας 
και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ στο Ελσίνκι.  

 13 Φεβρουαρίου 
 
59. 12η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΣΜ, Βουκουρέστι. 

15-16 Φεβρουαρίου  
 
60. 12η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Σόφια.  
 15-17 Φεβρουαρίου  
 
61. Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017 και Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για 

τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ, 
Βρυξέλλες.   

 19-20 Φεβρουαρίου   
 
62. 17η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, Βιέννη.  

22-23 Φεβρουαρίου   
 

63. 1ο Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ, Λονδίνο.  
 26 Φεβρουαρίου-1η Μαρτίου  
 
64. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των 

γυναικών στα ΜΜΕ και στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, Βρυξέλλες.  

 8 Μαρτίου  
 
65. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι.  
 12 Μαρτίου  
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66. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Δεσμεύσεων και 
Υποχρεώσεων των χωρών μελών της ΚΣΣΕ, Παρίσι.  

 13 Μαρτίου 
 
67. Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

15 Μαρτίου  
 
68. Συνεδρίες της Μόνιμης Επιτροπής και της Ad Hoc Επιτροπής για τον Ρόλο και την 

Αποστολή της ΚΣΣΕ, Παρίσι.  
16 Μαρτίου  

 
69. Εκδήλωση Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας-«Κύπρος    74» με θέμα 

“Προσφυγική πολιτική-Ισότιμη μεταχείριση αποδήμων προσφύγων, συμμετοχή 
αποδήμων προσφύγων στη διαδικασία για τη λύση του Κυπριακού”,  Αθήνα. 
16-17 Μαρτίου 

 
70. Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των προεδρικών 

εκλογών στη Ρωσική Ομοσπονδία.  
18 Μαρτίου 

 
71. 2η Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ, Σόφια.  
 18-19 Μαρτίου  
 
72. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Γεωργία.  
 18-21η Μαρτίου 
 
73. Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της 

ΚΣΣΕ, Αμμάν.  
 21η-22 Μαρτίου 
 
74. 138η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, Γενεύη. 
 24-28 Μαρτίου  
 
75. Κοινή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων και Εισηγητών 

των Επιτροπών της ΔΣΟ, Βηρυτός.  
 3-4 Απριλίου  
 
76. Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των προεδρικών 

εκλογών στο Αζερμπαϊτζάν.  
 11 Απριλίου 
 
77. Συνεδρία της Επιτροπής της ΚΣΣΕ για την εκλογή δικαστών στο ΕΔΑΔ, Παρίσι.  

12 Απριλίου 
 
78. Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ, Κοπεγχάγη.  
 15-16 Απριλίου 
 
79. Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Ταλίν 
 23-24 Απριλίου  
 
80. 2ο Μέρος της Συνόδου 2018 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.  
 23-27 Απριλίου  
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81. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ με θέμα το 

μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020, Βρυξέλλες.  
 24 Απριλίου  
 
82. Περιφερειακό Συνέδριο CWP, Λονδίνο. 
 26-28 Απριλίου 
 
83. 5η Σύνοδος των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΚΣΕΜ, Κάιρο.  

28 Απριλίου 
 
84. 14η Σύνοδος της Ολομέλειας της ΚΣΕΜ, Κάιρο.  

28-29 Απριλίου  
 
85. Διεθνής Κοινοβουλευτική Διάσκεψη με τίτλο “Μέσω της ιδέας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προς την ειρήνη και την ανάπτυξη”, Βελιγράδι. 
11-12 Μαΐου  

 
86. Συνάντηση Προέδρων Επιτροπών Ενέργειας των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της ΕΕ, Σόφια.   
13-14 Μαΐου 

 
87. Συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμών της ΚΣΣΕ, Παρίσι.   

15 Μαΐου 
 
88. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής και κοινοβουλευτικής 

αντιπροσωπίας στην Αρμενία.  
21η-23 Μαΐου   

 
89. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, 

Αθήνα.  
22 Μαΐου   

 
90. Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, 

Ρέυκιαβικ.  
22-23 Μαΐου  

 
91. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι.   
25 Μαΐου 

 
92. Συμμετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Ελλάδα-Κύπρος 2018-

2025: Ψηφιακός Ελληνικός Πολιτισμός”, Αθήνα.  
30 Μαΐου  

 
93. Συνεδρίες Προεδρείου και Προεδρικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Ζάγκρεμπ.  

31η Μαΐου 
 
94. 2η Κοινοβουλευτική Συνάντηση “GroupMed”, Γρανάδα.  

31η Μαΐου-1η Ιουνίου  
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95. Συνεδρίες της Μόνιμης Επιτροπής και της Ad Hoc Επιτροπής για τον Ρόλο και την 
Αποστολή της ΚΣΣΕ, Ζάγκρεμπ.  
1η Ιουνίου  

 
96. Έκτακτη Συνεδρίαση της Ομάδας 12+ του IPU, Λισαβόνα. 

2 Ιουνίου  
 
97. Εγκαίνια εικαστικής έκθεσης “Αγνοούμενοι: Στη σκιά της απουσίας τους”, Αθήνα.  

5 Ιουνίου   
 
98. 4ο Φόρουμ της Ουάσιγκτον για Θέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, 

Ουάσιγκτον. 
4-6 Ιουνίου  

 
99. Επίσκεψη εργασίας της Ad Hoc Επιτροπής της ΚΣ ΟΑΣΕ για τη Μετανάστευση, 

Βελιγράδι.  
11-12 Ιουνίου  

 
100. 59η Διάσκεψη της COSAC, Σόφια.  

18 Ιουνίου  
 
101. Σεμινάριο της ΚΣΜ και του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για θέματα 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, Γενεύη.  
21η-22 Ιουνίου 

 
102. Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των βουλευτικών 

εκλογών στην Τουρκία, Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. 
24 Ιουνίου 

 
103. 3ο Μέρος Συνόδου 2018 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

25-29 Ιουνίου  
 
104. Επετειακή 25η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ, Αθήνα.  

25-30 Ιουνίου  
 
105. Κοινοβουλευτικό Φόρουμ με θέμα την Ασφάλεια και τις Υπηρεσίες Πληροφοριών, 

Βερολίνο.  
2 Ιουλίου  

 
106. 27η Ετήσια Σύνοδος της ΚΣ ΟΑΣΕ, Βερολίνο.  

7-11 Ιουλίου   
 
107. Συνέδριο με θέμα “Εμπόριο και Επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μεσόγειο” 

της ΚΣΜ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Βελιγράδι. 
13 Ιουλίου  

 
108. Εκδηλώσεις στο Σύδνεϋ, στην Αδελαΐδα, στη Βρισβάνη και στη Μελβούρνη για τις 

επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής από την παροικία στην 
Αυστραλία.  
13-24 Ιουλίου  
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109. Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισθέντων της 
ΚΣΣΕ, Αθήνα. 
23 Ιουλίου  

 
110. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σερβία. 

23-24 Ιουλίου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI 

Συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής με υψηλούς αξιωματούχους 

ξένων χωρών και διεθνών οργανισμών 

 

 

2017 

 

1. Υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Νοτίου Αφρικής και Γενικός 
Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας δρ Bongikosi Emmanuel 
Nzimande. 
21η Σεπτεμβρίου 

 

2. Εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία του Τύπου κ. Harlem Désir. 
26 Σεπτεμβρίου 

 

3. Επίτροπος EE, αρμόδιος για Θέματα Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και 
Αλιείας, κ. Kamenu Vella (συνάντηση με τον προεδρεύοντα της Βουλής).  
16 Οκτωβρίου 

 
4. Υπουργός Διασποράς της Αρμενίας, κ. Hranush Hakobyan. 
 20 Οκτωβρίου 
 

5. Πρόεδρος του Ισραηλινού Κοινοβουλίου (Κνεσσέτ) κ. Yuli-Yoel Edelstein.  
 1η Νοεμβρίου 
 

6. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης.  
 2 Νοεμβρίου 
 
7. Υπουργός Επικοινωνιών του Ισραήλ κ. Ayoob Kara. 
 7 Νοεμβρίου 
 
8. Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας Ντε Κλερκ κ. Roelf Meyer και 

Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου κ. 
Mathews Rhosa, για την κατάργηση του Απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική. 

 7 Νοεμβρίου 
 

9. Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Στρατηγός Abdel Fattah Al-
Sisi. 

 20 Νοεμβρίου 
 

10. Πρόεδρος της Βουλγαρίας κ. Rumen Radev. 
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28 Νοεμβρίου 
 

11. Πρόεδρος του ΕΚ κ. Antonio Tajani. 
 8 Δεκεμβρίου 
 

12. Υπουργός Άμυνας της Αιγύπτου Στρατηγός Sedki Sobhi. 
 12 Δεκεμβρίου 
 

2018 
 
13. Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Λευκορωσίας κ. Oleg Kravchenko. 
 19 Ιανουαρίου 
 

14. Εκπρόσωπος και Μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Ιράν κ. Abbas Ali 
Kadkhodaei. 

 1η Φεβρουαρίου 
 

15. Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ελβετικού Καντονίου της Γενεύης κ. Eric Leyvraz. 
 3 Απριλίου 
 

16. Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου της 
Ιρλανδίας κ. Simon Coveney. 

 8 Ιουνίου 
 

17. Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου για την Ανεκτικότητα και την Ειρήνη κ. Ahmed 
Bin Mohammed Al Jarwan. 

 2 Ιουλίου 
 

18. Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Γεώργιος Βαρεμένος. 
 19 Ιουλίου 
 

19. Υφυπουργός του Διεθνούς Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) κ. Wang Yajun (συνάντηση με τον 
προεδρεύοντα της Δημοκρατίας). 

 3 Αυγούστου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII 

Εκπροσώπηση της Βουλής σε περιφερειακούς και διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και άλλες διοργανώσεις  

 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Στέλλα Κυριακίδου 
 

Αρχηγός αντιπροσωπίας  
 

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 

Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
 
 
Ανδρέας Καυκαλιάς 
 

Αρχηγός αντιπροσωπίας 
από Ιούνιο 2018 
 
Αρχηγός αντιπροσωπίας 
μέχρι Μάιο 2018 
 

AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κυριάκος Χατζηγιάννης 
 

Μέλος ΔΗΣΥ 

Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης  
 

Μέλος ΔΗΚΟ 

Μιχάλης Γιωργάλλας Αναπληρωματικό μέλος Αλληλεγγύη 
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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 Κ. 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 
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COSAC  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Γιώργος Λιλλήκας 
 

Αρχηγός αντιπροσωπίας Συμμαχία Πολιτών 

Νίκος Τορναρίτης 
 

Μέλος ΔΗΣΥ 

Αδάμος Αδάμου  Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

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 

Γεώργιος Παπαδόπουλος 
μέχρι 31/5/2018 

Μέλος Αλληλεγγύη 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ,  

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ  

ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
 

Αβέρωφ Νεοφύτου, 
πρόεδρος επιτροπής, 

Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 
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ή  
Μάριος Μαυρίδης, 
αναπληρωτής πρόεδρος 
επιτροπής 

 ΔΗΣΥ 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
 

Γιώργος Λιλλήκας, 
πρόεδρος επιτροπής, 
ή  
Νίκος Τορναρίτης, 
αναπληρωτής πρόεδρος 
επιτροπής 

 Συμμαχία Πολιτών 

 ΔΗΣΥ 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
 

Αντρέας Φακοντής, 
πρόεδρος επιτροπής, 
ή 
Σκεύη Κούτρα 
Κουκουμά, αναπληρώτρια 
πρόεδρος επιτροπής 

 AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

 AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

 

ΜΟΚΕ - ΕΥΡΩΠΟΛ 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Δημήτρης Δημητρίου 
 

Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

Νίκος Κέττηρος  Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Πανίκος Λεωνίδου  
 

Μέλος ΔΗΚΟ 

Ηλίας Μυριάνθους  
 

Μέλος ΚΣ ΕΔΕΚ 

 

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Νίκος Τορναρίτης  
 

Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

Χριστάκης Τζιοβάνης Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII 

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  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX 

Επισκέψεις/ξεναγήσεις εκπαιδευτηρίων και άλλων στη Βουλή 

 

 

• Γυμνάσιο από τη Δανία  
 (20.9.2017) 

• Γυμνάσιο Έγκωμης Κυριάκος Νεοκλέους - 9ο Γυμνάσιο Πειραιά 
 (27.9.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α΄ - Στ΄ τάξη 
 (2.10.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (Κ.Β΄) - Δ΄, Ε΄ τάξεις 
 (3.10.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Ορόκλινης - Ε΄ τάξη 
 (4.10.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας-Αγίου Στυλιανού - Στ΄ τάξη 
 (5.10.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Κιτίου - Ε΄ τάξη 
 (10.10.2017) 

• Cyprus Diplomatic Ladies Association 
 (11.10.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (Κ.Β΄) - Στ΄ τάξη 
 (12.10.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος - Στ΄ τάξη 
 (19.10.2017) 

• Ι΄Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού - Στ΄ τάξη 
 (6.11.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Λατσιών  Γ΄ - Στ΄ τάξη 
 (8.11.2017) 

• Λύκειο Βεργίνας - Γ΄ τάξη 

 (8.11.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (Κ.Α΄) - Γ΄ τάξη 
 (9.11.2017) 

• Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου - Α΄, Β΄ τάξεις 
 (17.11.2017) 

• Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου - Γ΄ τάξη 
 (22.11.2017) 

• PASCAL English School, Λεμεσός - Δ, Ε΄, Στ΄ τάξεις 
 (23.11.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Μαμμάρων - Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις 
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 (28.11.2017) 

• Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου (Κ.Β΄), Λάρνακα - Στ΄ τάξη 
 (29.11.2017) 

• Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus - Φοιτητές Νομικής 
 (1.12.2017) 

• Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος - Α΄ τάξη 
 (18.12.2017) 

• Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Σχολείο-Πρεσβευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”. 

 (11.1.2018) 

• Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα - Ε΄, Στ΄ τάξεις 
 (15.1.2018) 

• Λύκειο Κύκκου Β΄ - Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις 
 (19.1.2018) 

• Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων Λευκωσίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
“Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”. 

 (24.1.2018) 

• Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων Λάρνακας και Αμμοχώστου που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα “Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”. 

 (29.1.2018) 

• Περιφερειακό Λύκειο Παλαιομετόχου Μ. Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη  
 (29.1.2018) 

• Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων Πάφου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
“Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”. 

 (31.1.2018) 

• Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων Λεμεσού που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
“Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”. 

 (1.2.2018) 

• Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα - Ε, Στ΄ τάξεις 
 (13.2.2018) 

• Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς-Αγίου Γεωργίου - Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις 
 (14.2.2018) 

• Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου - Στ΄ τάξη 
 (15.2.2018) 

• St Mary’s School, Λεμεσός - Ε΄ τάξη 
 (21.2.2018) 

• The Grammar School, Λεμεσός - Ζ΄ τάξη 
 (1.3.2018) 

• Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου - Γ΄ τάξη 
 (7.3.2018) 

• Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου - Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις 
 (8.3.2018) 
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• Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (Κ.Β΄) - Στ΄ τάξη 
 (15.3.2018) 

• Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Α΄, Β΄ τάξεις 
 (15.3.2018) 

• Β΄ Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς - Ε΄, Στ΄ τάξεις 
 (20.3.2018) 

• Κολέγιο CDA  
 (27.3.2018) 

• Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β΄) - Στ΄ τάξη 
(19.4.2018) 

• Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Β΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις 
(3.5.2018) 

• Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου - Δ΄ τάξη 
 (10.5.2018) 

• Αντιπροσωπία εκπαιδευτικών και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Ιωαννίνων 
(10.5.2018) 

• Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου - Ε΄, Στ΄ τάξεις 
 (23.5.2018) 

• Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας - Ε΄ τάξη 
 (13.6.2018) 

• Β΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου - Στ΄ τάξη 
 (19.6.2018) 

• Καναδοί καθηγητές πανεπιστημίου (Thomson Rivers University) 
 (22.6.2018) 

• Θερινό Σχολείο Πανεπιστημίου Κύπρου με μαθητές λυκείου που ενδιαφέρονται να 
σπουδάσουν Νομική. 

 (3.7.2018)  

• Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου 
 (12.7.2018) 

• Γιάννης Κασσαβός, δήμαρχος Αχαρνών Αττικής συνοδευόμενος από 
αντιπροσωπία του δήμου. 

 (23.7.2018) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX 

Προτεινόμενη μορφή ημερήσιας διάταξης συνεδρίας 

κοινοβουλευτικής επιτροπής 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή ........... θα συνεδριάσει την Τετάρτη, ............ 

2018, στις .......... το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

 

9.00 π.μ. Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 

(Προγραμματισμός των εργασιών της επιτροπής.) 

  1.  Διαδικαστικά θέματα και εγγραφή θεμάτων με τη 

διαδικασία του αυτεπαγγέλτου. 

  2.  Διαβούλευση για τον καταρτισμό της ημερήσιας 

διάταξης της μεθεπόμενης συνεδρίας της 

επιτροπής. 

  3.  Επιβεβαίωση της ημερήσιας διάταξης της 

επόμενης συνεδρίας της επιτροπής. 

  4.  Διάφορα θέματα. 

    

 Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

(Νομοθετική Εργασία.) 

9.30 π.μ.  1.  ............................. 

(Έναρξη συζήτησης του σχεδίου νόμου.) 

(Συζήτηση επί του σκοπού και της φιλοσοφίας 

του σχεδίου νόμου.) 

10.00 π.μ.  2.  ............................ 

(Κατ’ άρθρον συζήτηση του σχεδίου νόμου.) 
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Σημείωση: 

Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης 

υποβάλλονται και καταγράφονται από τη 

γραμματεία εισηγήσεις για τροποποιήσεις στο 

κείμενο του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, οι 

οποίες δύναται να είναι νομοτεχνικού, αλλά και 

ουσιαστικού χαρακτήρα. 

10.30 π.μ.  3.  ........................... 

(Διαβούλευση, ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση 

επί του κειμένου του σχεδίου νόμου το οποίο θα 

υποβληθεί στην ολομέλεια προς ψήφιση.) 

Σημείωση: 

Αφορά το κείμενο του σχεδίου νόμου το οποίο 

θα έχει προκύψει από το προηγούμενο στάδιο, 

δηλαδή από το στάδιο της κατ’ άρθρον 

συζήτησης και το οποίο, αφού τροποποιηθεί 

από τη γραμματεία με την ενσωμάτωση των 

εισηγήσεων βουλευτών για τροποποιήσεις οι 

οποίες ενδεχομένως να είχαν τεθεί στο 

προηγούμενο στάδιο, θα τεθεί ακολούθως 

ενώπιον της επιτροπής για λήψη τελικής 

απόφασης (τοποθέτηση) στο επόμενο στάδιο, 

το οποίο εμπίπτει στο Κεφάλαιο Τρίτο 

κατωτέρω, με απώτερο στόχο την επίτευξη 

τελικών συγκλίσεων μεταξύ των μελών της 

επιτροπής. 

 

11.00 π.μ. Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 

(Λήψη τελικών αποφάσεων επί εκκρεμούντων 

νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου ή κανονισμών, όπως 

αυτά θα έχουν τροποποιηθεί με βάση τις αποφάσεις 

που έχουν ληφθεί.) 

  1.  ............................. 

(Τοποθέτηση) 
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  2.  ............................. 

(Τοποθέτηση) 

 

 Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

(Συζήτηση θεμάτων με τη διαδικασία του 

αυτεπαγγέλτου.) 

11.15 π.μ.  1.  .................................. 

11.30 π.μ.  2.  ................................. 

 

 

Διευθύντρια Υπηρεσίας 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

Σημ.: Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το Β1 θέμα .............................. 

 Για το Β2 θέμα κλήθηκαν να παραστούν ................................................... 

 Για το Δ1 θέμα κλήθηκαν να παραστούν ................................................... 

 Για το Δ2 θέμα κλήθηκαν να παραστούν ............................................... 
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Τρίτο Μέρος  
 
 

Γραφικές παραστάσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδος 

Δεύτερη Σύνοδος 
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* I΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016) 

**  Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός των απουσιών κατά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας οφείλεται    ως επί το 
πλείστον στη συμμετοχή βουλευτών σε διεθνείς υποχρεώσεις της Βουλής. 
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* Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)  
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* Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)  

  

0

20

40

60

80

100

120

140

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016* 2016-2017 2017-2018

89
83

75

19

104
98

83

58
69

4

118

85

Κανονισμοί

Κανονισμοί που κατατέθηκαν. Κανονισμοί που εγκρίθηκαν.

613 746

544

106

684

570

0

150

300

450

600

750

900

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016* 2016-2017 2017-2018

Αριθμός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών



255 
 

 

 

* Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)  
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Τέταρτο Μέρος  
 

Φωτογραφίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδος 

Δεύτερη Σύνοδος 
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5 Σεπτεμβρίου 2017: Συνάντηση του Προέδρου 

της Βουλής με τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τη 

Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την 

Ιθαγένεια κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, Βρυξέλλες. 

 

6 Σεπτεμβρίου 2017: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής με τον Κύπριο Επίτροπο της ΕΕ 
αρμόδιο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη 
Διαχείριση Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη, 
Βρυξέλλες.  

 

 

18 Σεπτεμβρίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται την Ομάδα Φιλίας Κουβέιτ-Κύπρου στην 
Εθνοσυνέλευση του Κουβέιτ. 

 

21η Σεπτεμβρίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τον Υπουργό Ανώτερης Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Νοτίου Αφρικής και γενικό γραμματέα 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Νοτίου Αφρικής 
δόκτορα Bonginkosi Emmanuel “Blade” Nzimande. 

 

25 Σεπτεμβρίου 2017: Χαιρετισμός του Προέδρου 
της Βουλής στη Δεύτερη Σύνοδο της Βουλής των 
Νέων Αντιπροσώπων. 

 

26 Σεπτεμβρίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της 
Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας. 
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20 Οκτωβρίου 2017: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ. Λάζαρο Λαζάρου για την παραλαβή 
της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

 

1η Νοεμβρίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ισραήλ 
κ. Yuli Yoel Edelstein. 

 

2 Νοεμβρίου 2017: 2η Τριμερής Συνάντηση των 
Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-
Ισραήλ. 

 

10 Νοεμβρίου 2017: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής με εκπροσώπους του Κινήματος 
Ενάντια στις Εκποιήσεις. 

 

20 Νοεμβρίου 2017: Ο Πρόεδρος της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Abdel Fattah Al-Sisi 
προσφωνεί ειδική συνεδρία της ολομέλειας της 
Βουλής. 

 

8 Δεκεμβρίου 2017: Ειδική συνεδρία της 
ολομέλειας της Βουλής με την ευκαιρία της 
επίσκεψης στην Κύπρο του Προέδρου του ΕΚ κ. 
Antonio Tajani. 
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20 Δεκεμβρίου 2017: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής με μαθητές των σχολείων του 
Ριζοκαρπάσου. 

17 Ιανουαρίου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται κλιμάκιο αντιπροσωπίας αξιωματούχων 
του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (ΑΗΙ), της 
Αμερικανοελληνικής Μορφωτικής Προοδευτικής 
Οργάνωσης (ΑΗΕΡΑ), της Αμερικανοεβραϊκής 
Οργάνωσης B’nai B’rith και του Συμβουλίου 
Προέδρων Μείζονων Αμερικανοεβραϊκών 
Οργανώσεων. 

 

23 Ιανουαρίου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται την ομάδα αθλητών τοξοβολίας που 
εκπροσώπησε την Κύπρο στους Αγώνες Μικρών 
Κρατών Ευρώπης. 

 

7 Φεβρουαρίου 2018: Σύσκεψη του Προέδρου 
της Βουλής με τέως και πρώην βουλευτές. 

 

7 Φεβρουαρίου 2018: Κοπή βασιλόπιτας για τους 
πρώην και νυν βουλευτές. 

 

27 Φεβρουαρίου 2018: Από τις εργασίες των 
Διευρυμένων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και 
Υπηρεσιακών Παραγόντων της Βουλής των 
Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων για 
τον Φάκελο της Κύπρου. 

 

28 Φεβρουαρίου 2018: Ειδική συνεδρία της 
Βουλής για την εγκατάσταση του κ. Νίκου 
Αναστασιάδη στο αξίωμα του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

3 Απριλίου 2018: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με τον Πρόεδρο του Μεγάλου Συμβουλίου 
(Κοινοβουλίου) του Καντονίου της Γενεύης κ. Eric 
Leyvraz. 
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16 Απριλίου 2018: Συνάντηση αντιπροσωπίας της 
Ομάδας Φιλίας Σαουδικής Αραβίας-Κύπρου με 
αντιπροσωπία της αντίστοιχης ομάδας στη 
Συμβουλευτική Συνέλευση του Βασιλείου της 
Σαουδικής Αραβίας. 

 

18 Απριλίου 2018: Έβδομη Σύνοδος της 
Κοινωνίας των Πολιτών. 

 

19 Απριλίου 2018: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με ομάδα μαθητών και καθηγητών της 
Αμπετείου Σχολής Καΐρου στα πλαίσια της 
Τριμερούς Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου 
σε θέματα διασποράς. 

 

 

20 Απριλίου 2018: Εκδήλωση για τα δικαιώματα 
των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με 
τη συνεργασία του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Παιδείας 
και Πολιτισμού και Υγείας και του Γραφείου της 
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, Αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

23 Απριλίου 2018: Συμμετοχή του Προέδρου της 
Βουλής στη Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της 
ΕΕ, Ταλίν. 

 

 

25 Απριλίου 2018: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σχετικά με το ζήτημα χωροθέτησης 
και ανέγερσης του νέου κτιρίου της Βουλής, 
Προεδρικό Μέγαρο. 
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7 Μαΐου 2018: Εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ομιλητές τον Πρόεδρο 
της Βουλής και την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του ΕΚ κ.Cecilia Wikström, 
αίθουσα της ολομέλειας. 

 

7 Μαΐου 2018: Εγκαίνια της έκθεσης “Κύπρος: Ένας Ευρωπαϊκός Πολιτισμός σε Κίνδυνο” από τον 
Πρόεδρο της Βουλής και την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του ΕΚ κ.Cecilia 
Wikström, Αίθριο Βουλής των Αντιπροσώπων.  

 

 

9 Μαΐου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται τον 
βραβευμένο με Νόμπελ Χημείας καθηγητή Jean-
Marie Lehn. 

 

14 Μαΐου 2018: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας 
Βελγίου-Κύπρου στο βελγικό κοινοβούλιο. 

 

15 Μαΐου 2018: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με την Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Νατάσα 

.  

17 Μαΐου 2018: Δημοσιογραφική διάσκεψη του 
Προέδρου της Βουλής για την εφαρμογή του 
Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (e-
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Πηλείδου. OASIS). 

 

30 Μαΐου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
την εκπαιδευτικό κ. Άντρια Ζαφειράκου, η οποία 
τιμήθηκε με το Παγκόσμιο Βραβείο Δασκάλου 2018 

 

6 Ιουνίου 2018: Ειδική συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το 
θέμα των κλιματικών αλλαγών και την 
καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

 

8 Ιουνίου 2018: Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό 
Εξωτερικών και Εμπορίου της Ιρλανδίας κ. Simon Coveney. 

 

14 Ιουνίου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής και η κ. Άννα Διαμαντοπούλου συνομιλούν με το ρομπότ 
NICKY του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και εκφωνούν ομιλία κατά την τελετή έναρξης των εργασιών του 
συνεδρίου που διοργάνωσε η Βουλή με θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Επιβαλλόμενες 
Δράσεις”, Αίθριο Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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14 Ιουνίου 2018: Οι εργασίες του συνεδρίου με θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Επιβαλλόμενες 
Δράσεις”, που διοργάνωσε η Βουλή. 

 

20 Ιουνίου 2018: Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 

 

25 Ιουνίου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
ομάδα φοιτητών του American Hellenic Institute 
(AHI). 

 

26 Ιουνίου 2018: Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

 

26 Ιουνίου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Μόνιμης 
Επιτροπής Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης 
της ΑΚΣ, Πισσούρι.  

 

4 Ιουλίου 2018: Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

7 Ιουλίου 2018: Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 
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11 Ιουλίου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
αντιπροσωπία της Επιτροπής Εξωτερικών του 
αιγυπτιακού κοινοβουλίου. 

 

19 Ιουλίου 2018:Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
τον Β΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. 
Γιώργο Βαρεμένο. 

 

Ιούλιος-Αύγουστος 2018: Από τις εργασίες για την 
αντικατάσταση των προσωπικών υπολογιστών του 
προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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Αρκτικόλεξα 

ΑΗΚ:  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

ΑΚΣ:  Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση  

ΑΟΖ:  αποκλειστική οικονομική ζώνη  

ΑΠΕ:  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ΓΕΡΗΕΤ:  Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων  

ΔΕΑ:  Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων  

ΔΣΟ:  Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας   

ΕΔΑΔ:  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

ΕΕ:  Ευρωπαϊκή Ένωση  

ΕΚ:  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   

ΕΚΤ:  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

ΗΠΑ:  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ΚΔ:  Κυπριακή Δημοκρατία  

ΚΕΒΕ:  Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

ΚΕΠΠΑ:  Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας  

ΚΟΑ:  Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού  

ΚΠΑΑ:  Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας  

ΚΣ ΝΑΤΟ:  Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ  

ΚΣ ΟΑΣΕ:  Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη  

ΚΣΕΜ:  Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο  

ΚΣΜ:  Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου  

ΚΣΣΕ:  Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης  

ΚΥΠΕ:  Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 

ΜΚΟ:  μη κυβερνητικές οργανώσεις 
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ΜΜΕ:  μέσα μαζικής ενημέρωσης 

ΜΟΚΕ Ευρωπόλ:  Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ 

ΟΗΕ:  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΟΝΕ:  Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

ΡΙΚ:  Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου  

ΣΚΤ:  Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα  

ΤΕΠΑΚ:  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ΦΠΑ:  φόρος προστιθέμενης αξίας 

COSAC:  Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of 

the European Union (Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)  

CPA:  Commonwealth Parliamentary Association (Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός 

Σύνδεσμος) 

CWP:  Commonwealth Women Parliamentarians (Γυναίκες-Κοινοβουλευτικοί της 

Κοινοπολιτείας) 

eOASIS:  electronic office automation system (Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου) 

IPU:  Inter-Parliamentary Union (Διακοινοβουλευτική Ένωση)  

UNFICYP:  United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 

GRECO: Group of States Against Corruption 


