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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων στοχεύει στην παρουσίαση του έργου της Βουλής 

των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της Τρίτης Συνόδου της ∆έκατης Βουλευτικής 

Περιόδου. Το πολύπλευρο έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων αφορά τις 

δραστηριότητες του νομοθετικού σώματος σε όλους τους τομείς, τη νομοθετική εργασία 

και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις διεθνείς σχέσεις, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, τις 

έρευνες, τις εκδόσεις, τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και την επικοινωνία 

σε συνάρτηση με την τεχνολογία και την πληροφορική.   

 

Το έργο του νομοθετικού σώματος και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο επηρεάστηκε 

σε όλες τις πτυχές του από την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα. Συνεπώς, ένας 

μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων που κατατέθηκαν στο σώμα, συγκεκριμένα εξήντα 

σχέδια νόμου, αφορούσε νομοθετικά μέτρα στα πλαίσια της συμφωνίας της ένταξής μας 

στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Παράλληλα, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, 

αλλά και την ολομέλεια του σώματος απασχόλησαν, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού 

ελέγχου, θέματα τα οποία στοχεύουν είτε στη διερεύνηση των αιτίων της οικονομικής 

κρίσης και διάφορων πτυχών της είτε στην ενημέρωση της Βουλής για τα μέτρα που 

λαμβάνει ή στοχεύει να λάβει η εκτελεστική εξουσία, για να συμβάλει στην απάμβλυνση 

των προβλημάτων που πλήττουν κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού ως αποτέλεσμα 

της οικονομικής κρίσης. 

 

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει το έργο που επιτέλεσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, 

Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως με την εξέταση του θέματος «Η λειτουργία των 

θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος». Η μακρά και επίπονη εργασία της εν 

λόγω επιτροπής ολοκληρώθηκε με σύνταξη πολυσέλιδης έκθεσης, η οποία οδηγήθηκε 

στην ολομέλεια του σώματος για συζήτηση σε ολοήμερη συνεδρίασή του στις 6 Μαΐου 

2014. Η έκθεση, καθώς και όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 

κατά τη μελέτη του θέματος αυτού παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, στο 

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας, καθώς και στις ανακριτικές αρχές.  

 

Στα πλαίσια της εξέτασης νομοθετημάτων από την εκτελεστική εξουσία αναφορικά με 

τις δεσμεύσεις μας έναντι των δανειστών μας, αλλά και για αντιμετώπιση των 
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προβλημάτων που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, υπήρξαν αξιοσημείωτες 

νομοθετικές πρωτοβουλίες και από το ίδιο το σώμα.   

 

Η Βουλή, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής πρακτικής που έχει καθιερωθεί από την 

ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ανέστειλε τις εργασίες της για χρονικό 

διάστημα δύο εβδομάδων ενόψει της διεξαγωγής των ευρωεκλογών στις 25 Μαΐου 

2014. Ωστόσο, το νομοθετικό έργο δεν επηρεάστηκε από την αναστολή των εργασιών 

του σώματος για μικρή χρονική διάρκεια, αφού ο όγκος νομοθετημάτων που 

διεκπεραιώθηκαν κατά την υπό επισκόπηση περίοδο δεν υπολείπεται των 

προηγούμενων ετών. 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας του σώματος, η 

Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής μελέτησε πρόταση 

για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, η οποία ετοιμάστηκε με πρωτοβουλία 

του Προέδρου του σώματος και εγκρίθηκε από το σώμα στις 7 Νοεμβρίου 2013. Με την 

τέταρτη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων καθιερώθηκε η 

θεσμοθέτηση της μέχρι τότε άτυπης Σύσκεψης Αρχηγών ή Εκπροσώπων των 

Πολιτικών Κομμάτων, όπως αυτή έχει επικρατήσει να ονομάζεται. Σημειώνεται ότι, 

παρά τη θεσμοθέτηση της εν λόγω σύσκεψης σε ένα τυπικό πλέον σώμα, του οποίου η 

λειτουργία ρυθμίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής, αυτή διατηρεί το συμβουλευτικό 

της ρόλο, καθώς οι εισηγήσεις και αποφάσεις της δεν υποκαθιστούν τις αποφάσεις  και 

τα  θέματα που, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας ή του Κανονισμού της Βουλής, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

προσώπων, οργάνων ή σωμάτων.   

 

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του σώματος έχει δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες της Βουλής 

όπως καταγραφούν διάφορα λειτουργικά προβλήματα που παρατηρούνται είτε στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές είτε στην ολομέλεια, με στόχο να απασχολήσουν σύσκεψη 

που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Βουλής, στην 

οποία θα συμμετέχουν η Σύσκεψη του Προέδρου και των Αρχηγών ή Εκπροσώπων 

Κομμάτων και οι πρόεδροι όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 
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Στον τομέα των διεθνών σχέσεων η Βουλή συνέχισε τις δραστηριότητές της στην 

κοινοβουλευτική διπλωματία, διμερή και πολυμερή, προωθώντας τα καλώς νοούμενα 

συμφέροντα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και του λαού της στην περιοχή της, στον 

ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο. Ανταποκρινόμενοι σε ένα πολυποίκιλο 

πρόγραμμα υποχρεώσεων και με πιο περιορισμένους πόρους στη διάθεσή τους σε 

σχέση με προηγούμενες χρονιές, τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη του σώματος 

επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στο κυπριακό πρόβλημα και την κατάσταση της 

οικονομίας. Η Βουλή κατά την περίοδο αυτή ήταν υποχρεωμένη να κινηθεί σε ένα 

δύσκολο τοπίο διεθνών σχέσεων, το οποίο σκιαγραφείται από τις διεθνείς εξελίξεις στην 

ευρύτερη γειτνιάζουσα περιοχή της Κύπρου, τον παρατηρούμενο ευρωσκεπτικισμό ως 

γενικότερο φαινόμενο και τη σκληρή στάση της τουρκικής πλευράς έναντι της χώρας 

μας και μάλιστα σε περίοδο συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού.   

 

Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις αρχές του 2014, η οποία, 

αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της χώρας μας να συμβάλει ως αξιόπιστος εταίρος, με 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, στο διάλογο της ΕΕ με τους γείτονές της, κυρίως της 

Μεσογείου, είχε ως αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση δύο άτυπων συναντήσεων, της 

άτυπης συνάντησης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) και της 

άτυπης συνάντησης των επικεφαλής των αντιπροσωπιών των Κοινοβουλίων των 

Χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για την 

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε από κοινού 

με τον Έλληνα πρόεδρο της αντίστοιχης επιτροπής, στα πλαίσια της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2014. Η πρωτοβουλία για τις 

άτυπες συναντήσεις στέφθηκε με επιτυχία και ως εκ τούτου οι εν λόγω συναντήσεις 

συνεχίζονται στις επόμενες προεδρίες.  

 

Σημαντικό μέρος του νομοθετικού έργου της Βουλής αφορά την εναρμόνιση της 

κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Το σώμα αντιμετώπισε και πάλι 

προβλήματα στον τομέα αυτό λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης από την εκτελεστική 

εξουσία εναρμονιστικών νομοθεσιών ή κανονισμών, με αποτέλεσμα να ασκείται 
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αχρείαστη πίεση στα μέλη της Βουλής για εξέταση εναρμονιστικών σχεδίων νόμου σε 

πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Ο Πρόεδρος προέβη και πάλι σε σημαντικές 

παραστάσεις προς την εκτελεστική εξουσία τόσο για το θέμα των εναρμονιστικών 

νομοθετημάτων όσο και σε σχέση με την κατάθεση ενώπιον του σώματος των 

προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οι οποίοι κατατίθενται στο 

σώμα με μεγάλη καθυστέρηση και εκτός των προθεσμιών που καθορίζει η σχετική 

νομοθεσία και το σύνταγμα για τα νομοθετήματα αυτά.  

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων, στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και αφορούν το ρόλο 

των εθνικών κοινοβουλίων, συνέχισε να εξετάζει τόσο σε επίπεδο της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όσο και σε επίπεδο άλλων 

επιτροπών σημαντικά θέματα που απασχολούν την ΕΕ, περιλαμβανομένων 

νομοθετικών προτάσεων, ανακοινώσεων, προγραμμάτων, πολιτικών και διάφορων 

άλλων εγγράφων. 

 

Στον τομέα της εξέτασης της εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, η Βουλή των Αντιπροσώπων μετά από συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη 

στα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναφορικά με παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας 

σε σχέση με την πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.   

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνήλθε στο κτίριο της Βουλής η τρίτη σύνοδος της 

Κοινωνίας των Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2013 και ενέκρινε 

υπόμνημα που αποτελεί τον οδικό χάρτη για τις επόμενες δράσεις του εθελοντικού 

κινήματος, με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας μας σήμερα. Στις 9 

Νοεμβρίου 2013 συνήλθε στη δέκατη πέμπτη ετήσια σύνοδό της η Βουλή των 

Γερόντων, που οργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

και το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων και τελεί υπό την αιγίδα του 

Προέδρου της Βουλής. Πρόκειται για ένα θεσμό που διευρύνει και ενισχύει τον 

κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Η εν λόγω σύνοδος 

είχε ως κεντρικό άξονα την οικονομική κρίση και τον τρόπο που αυτή απειλεί τα άτομα 
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της τρίτης ηλικίας, με ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα που αφορούν την υγεία και την 

κοινωνική πρόνοια.  

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στις 10 ∆εκεμβρίου 2013 η ετήσια σύνοδος της 

Κυπριακής Παιδοβουλής, που διοργανώνεται από την Παγκύπρια Συντονιστική 

Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου 

της Βουλής, ο οποίος προήδρευσε των εργασιών της. Τη σύνοδο, που είχε ως κεντρικό 

θέμα «Επενδύοντας στα παιδιά - Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»,  απασχόλησαν 

επίκαιρα θέματα που αφορούν την οικονομική κρίση και το πώς αυτή επηρεάζει τα 

δικαιώματα των παιδιών, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στις κοινωνικές 

παροχές, καθώς και μέτρα αντιμετώπισης, προληπτικά, των επιπτώσεων της 

οικονομικής κρίσης. 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει να παρουσιάζει αξιόλογο έργο και στον τομέα 

των εκδηλώσεων και εκδόσεων.   

 

Πέρα από την έκδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας, η αρμόδια 

υπηρεσία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική έρευνα και μεθοδική 

συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τη δράση του κυπριακού κοινοβουλίου, με στόχο 

την τροχοδρόμηση διάφορων εκδόσεων. Έχει επίσης δρομολογηθεί η σύνταξη και 

έκδοση των ευρετηρίων των πρακτικών όλων των βουλευτικών περιόδων του 

κυπριακού κοινοβουλίου και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ευρετηρίαση των πρακτικών 

της Πρώτης Βουλευτικής Περιόδου, 1960-1970. Παράλληλα, διεκπεραιώνονται τα 

ευρετήρια της ∆έκατης Βουλευτικής Περιόδου, 2011-2016.  

 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης εκδηλώσεις πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, 

όπως εκδήλωση στα πλαίσια της Εβδομάδας Καρδιάς σε συνεργασία με την 

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου, έκθεση φωτογραφίας για τη Μόρφου, Έκθεση 

Ζωγραφικής με το Στόμα και το Πόδι. Στα ίδια πλαίσια, με αφορμή τη συμπλήρωση 

σαράντα χρόνων από το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, 

πραγματοποιήθηκε, στις 9 Ιουλίου 2014, στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄ εκδήλωση-

συναυλία με τη Λαϊκή Ορχήστρα “Μίκης Θεοδωράκης”, η οποία παρουσίασε ένα 

πρόγραμμα με τους κύκλους των μελοποιημένων από το Μίκη Θεοδωράκη ποιημάτων 
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του Γιάννη Ρίτσου “Επιτάφιος”, “Ρωμιοσύνη” και “Τα ∆εκαοχτώ Λιανοτράγουδα της 

Πικρής Πατρίδας”. Αξίζει να σημειωθεί πως στα πλαίσια της εν λόγω εκδήλωσης 

κυκλοφόρησε έκδοση που αποτελεί μεταφορά σε έντυπη μορφή της έκθεσης 

φωτογραφίας που διοργάνωσε η Βουλή τον Ιούλιο του 2011 για τις μαύρες επετείους. 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο του Προέδρου 

της Βουλής των Αντιπροσώπων εκδηλώσεις απόδοσης της πρέπουσας τιμής σε 

Κυπρίους που με τη δράση ή τις πράξεις τους διακρίθηκαν και τιμούν την Κύπρο.   

 

Συνεχίστηκαν ακόμη σε αυξημένο βαθμό οι επισκέψεις φοιτητών και μαθητών στο 

κοινοβούλιο με στόχο την ενημέρωσή τους για τη λειτουργία και το έργο της 

νομοθετικής εξουσίας, θεσμός που συμβάλλει στην εξοικείωση των παιδιών και των 

νέων με τα δημοκρατικά θέσμια και την κοινοβουλευτική διαδικασία. 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο εισήχθη και τέθηκε σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή 

υπηρεσία “η-Συνεργασία”, με την οποία διακινείται υλικό εργασίας τόσο των βουλευτών 

όσο και των λειτουργών της Βουλής. Με την εξοικείωση των μελών του σώματος και 

των συνεργατών τους στη χρήση της υπηρεσίας αυτής αναμένεται να προκύψει μεγάλη 

εξοικονόμηση χάρτου και χρόνου. Τέθηκαν επίσης σε λειτουργία σημαντικές 

δυνατότητες της ιστοσελίδας της Βουλής, οι οποίες αφορούν την πρόσβαση, συμμετοχή 

και έκφραση απόψεων του πολίτη, όπως το “∆ιαβουλεύομαι”, το “Νομοθετώ”, το 

“Επικοινωνήστε μαζί μας” κ.ά. Ιδιαίτερη χρήση σημειώθηκε από τους πολίτες της 

δυνατότητας “Επικοινωνήστε μαζί μας”. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρόν 

στάδιο καταβάλλονται προσπάθειες για πληρέστερη αξιοποίηση και των υπόλοιπων 

δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω της νέας ιστοσελίδας της Βουλής. Επιθυμία της 

Βουλής είναι να υπάρξει και να αναπτυχθεί ένας συνεχής και εποικοδομητικός διάλογος 

με τον πολίτη, κάτι που θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, όταν το επιτρέψουν οι 

οικονομικές συνθήκες. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η προγραμματιζόμενη έναρξη, με τη 

νέα σύνοδο της ζωντανής μετάδοσης των συνεδριών της ολομέλειας μέσω live 

streaming υψηλής ευκρίνειας. 

 

Κατά την περίοδο αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε σε υπογραφή 

μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο την αναβάθμιση του 
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συντεταγμένου ρόλου της και ειδικότερα του νομοθετικού έργου και του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου που το σώμα ασκεί με τη συνδρομή και την παροχή από 

πλευράς του πανεπιστημίου της δέουσας ακαδημαϊκής γνώσης και επιστημονικής 

στήριξης κατά τη συζήτηση σχεδίων νόμου, γενικών και ειδικών θεμάτων, καθώς και 

στην ανάπτυξη διαλόγου των δύο μερών αναφορικά με τρέχοντα θέματα και ζητήματα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος. Πρόθεση της Βουλής είναι να αναπτύξει παρόμοια 

συνεργασία και με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα του τόπου, με στόχο τόσο την ενίσχυση 

του έργου της όσο και το όφελος γενικότερα των συνεργαζόμενων οργανισμών στη 

βάση της αμοιβαιότητας.   

 

Τέλος, σημειώνεται ότι στην παρούσα έκθεση πεπραγμένων της Βουλής των 

Αντιπροσώπων παρατίθενται, στο Τρίτο Μέρος, γραφικές παραστάσεις με στατιστικά 

στοιχεία των τελευταίων συνόδων της Βουλής, συγκεκριμένα από την Τέταρτη Σύνοδο 

της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου μέχρι και την απελθούσα Τρίτη Σύνοδο της ∆έκατης 

Βουλευτικής Περιόδου, που παρουσιάζουν για σκοπούς σύγκρισης το έργο που 

παρήχθη τα τελευταία πέντε χρόνια από τη Βουλή τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στο Τέταρτο Μέρος περιλαμβάνεται εξάλλου 

φωτογραφικό υλικό με τις σημαντικότερες στιγμές του κοινοβουλευτικού βίου κατά την 

απελθούσα σύνοδο. 
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μέρος α΄ 
 

 

 

∆έκατη Βουλευτική Περίοδος 

Τρίτη Σύνοδος 
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Α. Νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος 

 

Γενικά 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν 

ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων, που ανήλθε συνολικά στις εξακόσιες 

δεκατρείς (613). Σημειώνεται ότι κατά τις αμέσως δύο προηγούμενες συνόδους της 

∆έκατης Βουλευτικής Περιόδου και την Έκτακτη Σύνοδο της προηγούμενης βουλευτικής 

περιόδου ο αντίστοιχος αριθμός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών ήταν 

πεντακόσιες σαράντα πέντε (545) κατά τη ∆εύτερη Σύνοδο, επτακόσιες έντεκα (711) 

κατά την Πρώτη Σύνοδο και ενενήντα μία (91) κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Ένατης 

Βουλευτικής Περιόδου. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων της Τρίτης Συνόδου 

της ∆έκατης Βουλευτικής Περιόδου κρίνεται αρκετά αυξημένος συγκριτικά με την Πρώτη 

και τη ∆εύτερη Σύνοδο της παρούσας περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες 

της Βουλής κινήθηκαν σε διαφορετικούς ρυθμούς λόγω της αναστολής των εργασιών 

της Βουλής για κάποιο διάστημα ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωκοινοβουλίου. Ο αριθμός των συνεδριάσεων που πραγματοποίησε κάθε 

κοινοβουλευτική επιτροπή κατά την υπό αναφορά σύνοδο εμφαίνεται στο Παράρτημα 

Ι, που επισυνάπτεται.    

 

Στα πλαίσια των συνεδριάσεών τους κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο οι 

κοινοβουλευτικές επιτροπές εξέτασαν και προώθησαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση 

διακόσια εξήντα έξι (266) νομοσχέδια, εκ των οποίων τα εννέα (9) ψηφίστηκαν ως 

κατεπείγοντα, πενήντα δύο (52) προτάσεις νόμου, εκ των οποίων οι δέκα (10) 

ψηφίστηκαν ως κατεπείγουσες, και εγκρίθηκαν ογδόντα τρεις (83) κανονισμοί, εκ των 

οποίων ο ένας (1) ως κατεπείγων. Η Βουλή απέρριψε επίσης τρία (3) νομοσχέδια. 

Παράλληλα, η εκτελεστική εξουσία απέσυρε δέκα (10) νομοσχέδια και τέσσερις (4) 

κανονισμούς. Επιπρόσθετα, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους απεσύρθησαν 

και οκτώ (8) προτάσεις νόμου. Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή για 

επανεξέταση, με βάση τη σχετική συνταγματική πρόνοια, έξι (6) ψηφισθέντες νόμους. 

Οι πέντε (5) αναπομπές έγιναν αποδεκτές από τη Βουλή, ενώ για τη μία (1) αναπομπή 

και άλλους τρεις (3) ψηφισθέντες νόμους ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας άσκησε το 

δικαίωμα αναφοράς στο Ανώτατο ∆ικαστήριο και οι σχετικές αποφάσεις εκδόθηκαν.  
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Σημειώνεται περαιτέρω, για σκοπούς συγκριτικής αναφοράς, ότι κατά τις αμέσως 

προηγούμενες συνόδους (Πρώτη και ∆εύτερη Σύνοδο της ∆έκατης Βουλευτικής 

Περιόδου) ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής κατά την Πρώτη Σύνοδο 

διακόσια πενήντα πέντε (255) νομοσχέδια, εξήντα δύο (62) προτάσεις νόμου, εκ των 

οποίων οι επτά (7) ψηφίστηκαν ως κατεπείγουσες, και εκατόν είκοσι τρεις (123) 

κανονισμοί και κατά τη ∆εύτερη Σύνοδο ψηφίστηκαν διακόσια είκοσι τρία (223) 

νομοσχέδια, εκ των οποίων τα είκοσι εννέα (29) ψηφίστηκαν ως κατεπείγοντα, τριάντα 

πέντε (35) προτάσεις νόμου, εκ των οποίων οι οκτώ (8) ψηφίστηκαν ως κατεπείγουσες, 

και εγκρίθηκαν πενήντα τρεις (53) κανονισμοί, εκ των οποίων οι τρεις (3) εγκρίθηκαν ως 

κατεπείγοντες.  

 

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια πενήντα οκτώ (258) 

νομοσχέδια, εκατόν είκοσι πέντε (125) προτάσεις νόμου, ογδόντα εννέα (89) 

κανονισμοί, από τους οποίους έξι (6) αφορούσαν σχέδια υπηρεσίας, και τέσσερα (4) 

έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτων δημόσιων 

υπαλλήλων, από τα οποία δύο (2) αφορούσαν θέσεις του δημόσιου τομέα και δύο (2) 

θέσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.  

 

Για σκοπούς σύγκρισης με τις αμέσως προηγούμενες συνόδους της Βουλής 

σημειώνεται ότι κατά την Πρώτη Σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια ενενήντα δύο 

(292) νομοσχέδια, εκατό δεκαοκτώ (118) προτάσεις νόμου και εκατό δώδεκα (112) 

κανονισμοί, κατά τη δε ∆εύτερη Σύνοδο είχαν κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση 

διακόσια εξήντα επτά (267) νομοσχέδια, εκατό δεκαέξι (116) προτάσεις νόμου, ογδόντα 

(80) κανονισμοί και εννέα (9) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών 

έκτακτων υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, ενώπιον των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών ενεγράφησαν κατά την παρούσα σύνοδο για σκοπούς 

αυτεπάγγελτης εξέτασης πεντακόσια εξήντα (560) αυτεπάγγελτα θέματα και 

διεγράφησαν είκοσι τέσσερα (24), ενώ κατά τις αμέσως προηγούμενες συνόδους 

(Πρώτη και ∆εύτερη Σύνοδο της ∆έκατης Βουλευτικής Περιόδου) ενεγράφησαν 

συνολικά επτακόσια ογδόντα τέσσερα (784) θέματα και τριακόσια τριάντα έξι (336) 

θέματα, αντίστοιχα.  
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Παράλληλα, κατά την υπό αναφορά σύνοδο ενεγράφησαν για συζήτηση στο Κεφάλαιο 

Τέταρτο της ολομέλειας της Βουλής εννέα (9) νέα θέματα, όπως η λειτουργία των 

θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης του 

τουρισμού ως βασικού αιμοδότη της κυπριακής οικονομίας, οι επιπτώσεις των μέτρων 

που έλαβε η κυβέρνηση με τα οποία επηρεάζεται το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, 

η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στο θεσμό της οικογένειας, η κοινωνική πολιτική 

της κυβέρνησης στην εποχή της λιτότητας και οι επιπτώσεις που θα προκύψουν μέσα 

από τις πολιτικές που υιοθετούνται και προτείνονται από την επίσημη πλευρά, η ανάγκη 

προσαγωγής των υπαιτίων της οικονομικής κρίσης ενώπιον της δικαιοσύνης, τα νέα 

δεδομένα στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού αερίου, η πολιτική της κυβέρνησης 

ως προς την αξιοποίησή του και η ανάγκη πλήρους ενημέρωσης και διαφάνειας στους 

χειρισμούς, η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο περιβάλλον της οικονομικής 

και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε κ.λπ. 

 

Επίσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην ολομέλεια οκτώ 

(8) θεμάτων σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες συνόδους (Πρώτη και ∆εύτερη 

Σύνοδο της ∆έκατης Βουλευτικής Περιόδου), κατά τις οποίες ολοκληρώθηκε η 

συζήτηση δεκαέξι (16) και εννέα (9) θεμάτων, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, για ορισμένα 

θέματα οι αρμόδιες επιτροπές προώθησαν στην ολομέλεια της Βουλής εκθέσεις κατ’ 

εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού της Βουλής, όπως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, που συνέταξε ογκωδέστατη έκθεση (μαζί με 

παραρτήματα) για το θέμα “Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος”. 

 

Η υπό επισκόπηση σύνοδος υπήρξε μια ιδιαίτερη σύνοδος για την κυπριακή Βουλή, 

αφού αυτή χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά για τον τόπο γεγονότα, την εξέταση των 

γεγονότων όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

και τις διεργασίες για την περαιτέρω υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ 

της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της τρόικας. 

 

Παράλληλα, η Βουλή και οι επιτροπές της συνέχισαν να ανταποκρίνονται με ταχείς 

ρυθμούς στις υποχρεώσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων 

του Μνημονίου Συναντίληψης με την ψήφιση/έγκριση νομοσχεδίων και κανονισμών. 
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Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις η Βουλή ενήργησε με ταχείς ρυθμούς, γεγονός 

που δεν της επέτρεψε να ακούσει απόψεις από ενδιαφερόμενους φορείς επί των 

θεμάτων που συζητούσε. Επιπρόσθετα, η ολομέλεια και οι επιτροπές της Βουλής 

προσάρμοσαν ανάλογα το πρόγραμμα των εργασιών τους, ώστε να εξετάσουν τα 

θέματα της επικαιρότητας που ήταν απότοκα των εξελίξεων αυτών, όπως π.χ. η 

ανεργία, οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών, η μείωση των ενοικίων, η 

θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η προστασία της πρώτης 

κατοικίας, τα μέτρα για στήριξη των συνταξιούχων και των ευπαθών ομάδων, τα ταμεία 

προνοίας των εργαζομένων, η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η κατάσταση 

στις κυπριακές τράπεζες, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Κυπριακών 

Αερογραμμών, η επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων κ.ά.   

 

Άλλο σημαντικό θέμα που συνέχισε να εξετάζει και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς η 

κυπριακή Βουλή κατά την υπό αναφορά περίοδο ήταν το θέμα του φυσικού αερίου και 

των ενεργειών για την ανόρυξη και αξιοποίησή του.  

 

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο και στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού 46Β 

του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων αποφασίστηκε η σύσταση δύο 

υποεπιτροπών από τις αντίστοιχες επιτροπές τους. Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Νομικών σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2014, 

αποφάσισε να αναθέσει τη μελέτη της αναθεώρησης της νομοθεσίας για το πόθεν έσχες 

σε υποεπιτροπή αποτελούμενη από μέλη της. Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 

23 Απριλίου 2014, αποφάσισε να αναθέσει τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος 

και των τρόπων αντιμετώπισής του σε υποεπιτροπή αποτελούμενη από μέλη της.  

 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο κατατέθηκαν επίσης οι ετήσιες εκθέσεις του Γενικού 

Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας, του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, υπουργείων και άλλων 

οργανισμών, καθώς και άλλες εκθέσεις που κατατίθενται με βάση πρόνοιες σχετικών 

νομοθεσιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 

επιτροπές. Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών εξέτασε την Ετήσια Έκθεση του Γενικού 

Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για το Έτος 2012, που αφορά όλα τα υπουργεία, τους 
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ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τη 

∆ημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2013. Η ∆ημοσιονομική Έκθεση εγκρίθηκε με 

σχετική απόφαση της ολομέλειας της Βουλής στις 10 Ιουλίου 2014.  

 

Κατά την ίδια σύνοδο 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 2013, καθώς και ένα (1) νομοσχέδιο με το οποίο 

τροποποιείται ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2014, όπως και τρία (3) 

νομοσχέδια με τα οποία προνοούνται συμπληρωματικές πιστώσεις για τους κρατικούς 

προϋπολογισμούς του 2013 και του 2014.  

 

Από την ίδια επιτροπή εξετάστηκαν πρόσθετα τέσσερα (4) αιτιολογικά σημειώματα που 

κατατέθηκαν στη Βουλή και παραπέμφθηκαν ενώπιόν της για την παράταση 

υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της δημόσιας 

υπηρεσίας ή των ημικρατικών οργανισμών. Η έγκριση παράτασης υπηρεσιών έκτακτων 

υπαλλήλων δόθηκε από την επιτροπή με την αποστολή σχετικών απαντητικών 

επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία ή ημικρατικούς οργανισμούς. 

 

Κατά την ίδια περίοδο αποδεσμεύθηκε επίσης από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή 

αριθμός κονδυλίων, με σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια δαπανών 

από υπουργεία ή και ημικρατικούς οργανισμούς που είχαν δεσμευθεί από την επιτροπή 

στο στάδιο της συζήτησης και έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού ή των ετήσιων 

προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών. Ειδικότερα, η επιτροπή ενέκρινε ενενήντα 

τρεις (93) περιπτώσεις αποδεσμεύσεων κονδυλίων, εκ των οποίων οι ενενήντα δύο (92) 

αφορούν τον κρατικό προϋπολογισμό και η μία (1) προϋπολογισμό ημικρατικού 

οργανισμού, οι οποίες ζητήθηκαν με σχετικές επιστολές από τα αρμόδια υπουργεία για 

τη διενέργεια δαπανών για διάφορους σκοπούς ή προγράμματα.   

 

Η επιτροπή ενέκρινε επίσης την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων στο 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον περί της Απαγόρευσης 

Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο ∆ημόσιο και Ευρύτερο ∆ημόσιο Τομέα (Ειδικές 

∆ιατάξεις) Νόμο του 2013, και αποπαγοποίησε συναφώς χίλιες τετρακόσιες τριάντα (1 

430) θέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την κάλυψη των αναγκών των Υπουργείων 
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Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και τις ανάγκες των δικαστηρίων, του 

κυπριακού στρατού και της αστυνομίας. Οι εγκρίσεις της επιτροπής για τα πιο πάνω 

δόθηκαν με την αποστολή σχετικών απαντητικών επιστολών προς τα αρμόδια 

υπουργεία. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι η μελέτη, συζήτηση και έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού 

για το έτος 2014 ολοκληρώθηκε στις 19 ∆εκεμβρίου 2013 και ο νέος κρατικός 

προϋπολογισμός τέθηκε σε ισχύ αμέσως με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, 

τηρώντας έτσι το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος. Μελετήθηκε ακόμη και 

προωθήθηκε για έγκριση μεγάλος αριθμός προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών 

και άλλων οργανισμών δημόσιου δικαίου για το 2014, που ανέρχονται στους είκοσι 

επτά (27) και οι οποίοι εμφαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

Νομοθετικό έργο 

 

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο μελετήθηκαν από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές και προωθήθηκαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση 

σημαντικά νομοθετήματα, ορισμένα από τα οποία ήταν θεσμικά, ενώ άλλα στόχευαν 

στην τροποποίηση, τον εκσυγχρονισμό ή και τη βελτίωση υφιστάμενων νομοθεσιών.  

 

Στην υπό αναφορά σύνοδο το νομοθετικό έργο της Βουλής ήταν πλούσιο και 

πολυσχιδές.  

 

Προς υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης, η 

Βουλή μεταξύ άλλων προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 

 

 Στη θέσπιση του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου με βάση το οποίο καθορίζονται 

οι βασικές αρχές διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, περιλαμβανομένου και 

του καθορισμού των βασικών διαδικασιών διαχείρισης των δημόσιων 

οικονομικών, καθώς και των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των διάφορων 

παραγόντων του όλου συστήματος. 

 Στη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες 

αποκρατικοποιήσεων δημόσιων οργανισμών στη ∆ημοκρατία, την εγκαθίδρυση 
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των αρμόδιων οργάνων που θα διενεργήσουν τις αποκρατικοποιήσεις, καθώς και 

άλλα συναφή θέματα. 

 Στη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την ενοποίηση του Τμήματος 

Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(ΥΦΠΑ) και την από κοινού μετονομασία τους σε Τμήμα Φορολογίας, με στόχο 

την υλοποίηση της υποχρέωσης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, όπως αυτή 

απορρέει από το μέτρο 3.7(7) (i) του Μνημονίου Συναντίληψης. 

 Στην επέκταση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με στόχο 

να διαχειρίζεται θέματα διαμεσολάβησης των πιστωτικών διευκολύνσεων φυσικών 

και νομικών προσώπων με υποθήκη την κύρια κατοικία, όταν ο οφειλέτης αδυνατεί 

να αποπληρώσει αυτές και χρήζουν αναδιάρθρωσης, με βάση την οδηγία 

διαχείρισης καθυστερήσεων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, καθώς και 

επικαιροποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε αυτή να συνάδει με τον περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο. 

 

Αξίζει επίσης ιδιαίτερης αναφοράς η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που αποσκοπεί 

στα ακόλουθα: 

1. Μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης με τρόπο 

που να διασφαλιστεί για κάθε άτομο ή οικογένεια ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης 

(ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), στη βάση κριτηρίων που αφορούν το εισόδημα, 

την ακίνητη ιδιοκτησία και τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία, τη σύνθεση της 

οικογένειας, τις στεγαστικές ανάγκες και τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες. 

2. ∆ημιουργία δομών με τις οποίες θα στηριχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 

οικογένειες και τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη στήριξης.   

3. Παροχή ενός ύστατου δικτύου προστασίας σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη 

και κατοχύρωση του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος του κάθε πολίτη για 

αξιοπρεπή διαβίωση, με την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος σε κάθε 

άτομο ή οικογένεια που δε διαθέτει επαρκείς πόρους συντήρησης.   

4. Ενίσχυση προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης, με πρωταρχικό στόχο την 

παραμονή, την ένταξη και την επανένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας και 

την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών παγίδευσης στα επιδόματα. 
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Επίσης, ψηφίστηκε ο περί Εφαρμογής των ∆ικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της 

∆ιασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμος του 2013, με στόχο την εναρμόνιση 

της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 9ης 

Μαρτίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στα πλαίσια 

της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ 

της Επιτροπής της 20ής ∆εκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που 

διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα 

κράτη μέλη. Θεσπίστηκε έτσι το νομικό πλαίσιο για την καθιέρωση μηχανισμού 

παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους ασθενείς και την 

ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των εθνικών 

αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης. 

Η Βουλή ψήφισε τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και 

Εκμετάλλευσης Προσώπων και Προστασίας των Θυμάτων Νόμο του 2014, με στόχο 

την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2004 σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων 

χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση 

οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με την Οδηγία 2011/36/ΕΕ 

του ΕΚ και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου με αρ. 2002/629/∆ΕΥ του 

Συμβουλίου. Ο εν λόγω νόμος μεταφέρει τις προαναφερόμενες Οδηγίες, ενώ διατηρεί 

τις υφιστάμενες εναρμονιστικές διατάξεις της Οδηγίας 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 

29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους 

τρίτων χωρών θύματα εμπορίας προσώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση οι 

οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τις διατάξεις που συνάδουν με 

τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πάταξη της Εμπορίας Ανθρώπων, 

που υπογράφτηκε από την Κυπριακή ∆ημοκρατία στις 16 Μαΐου του 2005. Επίσης, 

μεταφέρονται διατάξεις για την προστασία των θυμάτων οι οποίες περιέχονται στην 

απόφαση-πλαίσιο με αρ. 2001/220/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 

σχετικά με το καθεστώς που ισχύει σε ποινικές διαδικασίες για τα θύματα και 

περιλαμβάνονται πρόνοιες για την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας και 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης.  Προβλέπονται διατάξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της 
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έρευνας και της δίκης με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η επαναθυματοποίηση 

των θυμάτων και να ποινικοποιείται η χρήση υπηρεσιών των θυμάτων από πρόσωπα 

που γνωρίζουν ότι είναι θύματα. Ενισχύεται ο υφιστάμενος μηχανισμός ελέγχου και 

πρόληψης και δίδεται έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών και των μη κυβερνητικών οργανισμών, με γνώμονα πάντα το συμφέρον 

των θυμάτων.   

 

Παράλληλα, ψηφίστηκε ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμος του 2014, στον οποίο γίνεται πρόβλεψη εξειδικευμένων 

αδικημάτων σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση 

παιδιών και την παιδική πορνογραφία με αυστηρότερες ποινές, καθώς και 

επιπρόσθετες ποινές φυλάκισης, προστίμου και προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης 

άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με 

παιδιά. Με το νόμο γίνεται επίσης πρόβλεψη για αποζημιώσεις για το θύμα, για 

διατάγματα απομάκρυνσης του θύματος και αποκλεισμού του υπόπτου, καθώς και για 

προστασία των θυμάτων από ποινικοποίηση, για προγράμματα πρόληψης και μέτρα 

παρέμβασης, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών για πρόληψη και 

ενημέρωση. Προβλέπεται επίσης εγκαθίδρυση Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για 

Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσεως κατά Ανηλίκων, επιβολή υποχρέωσης σε πρόσωπο 

που καταδικάστηκε για σχετικό ποινικό αδίκημα να κοινοποιεί στην αστυνομία 

πληροφορίες που αφορούν το άτομό του, οι οποίες περιλαμβάνονται στο αρχείο 

καταδικασθέντων φυσικών ή νομικών προσώπων που διατηρεί η αστυνομία. 

 

Με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Προσώπων και Προστασίας των Θυμάτων Νόμο [Ν. 60(Ι)/2014] προβλέπεται 

χορήγηση δικαιώματος δωρεάν νομικής αρωγής σε πρόσωπο που είναι θύμα εμπορίας 

προσώπων σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου στη ∆ημοκρατία για την απαίτηση 

αποζημίωσης, νοουμένου ότι το θύμα δε διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους. 

Τροποποιήθηκε επίσης το άρθρο 6Γ του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, έτσι ώστε να 

καταστεί συμβατό με τη διατύπωση του εδαφίου (3) του άρθρου 18Π του περί 

Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105), αφού ο εν λόγω νόμος έχει 

τροποποιηθεί και προβλέπει ότι η απόφαση απομάκρυνσης παρανόμως διαμένοντος 
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υπηκόου τρίτης χώρας εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και όχι από το 

διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, όπως προβλεπόταν 

πριν από την τροποποίηση αυτή. 

 

Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε η χορήγηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις δικαιώματος 

δωρεάν νομικής αρωγής σε πρόσωπο, όταν αυτό προσβάλλει με προσφυγή ενώπιον 

του δικαστηρίου τη διοικητική απόφαση με την οποία του χορηγήθηκε καθεστώς 

συμπληρωματικής προστασίας αντί του μείζονος καθεστώτος του πρόσφυγα ή έπαυσε 

ή ανακλήθηκε το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας που του χορηγήθηκε, 

καθώς και σε παιδιά θύματα άγρας για σεξουαλικούς σκοπούς, παιδικής 

πορνογραφίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και/ή σεξουαλικής κακοποίησης σε 

διαδικασία ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει 

του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της 

Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014. 

 

Αξίζει επίσης αναφοράς η ψήφιση από τη Βουλή του περί της Πρόληψης και της 

Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014. 

Ο νόμος αυτός προνοεί για την εγκαθίδρυση Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, θέσπιση 

του θεσμού της κάρτας φιλάθλου, πρόβλεψη αγοράς υπηρεσιών της αστυνομίας από 

τα σωματεία για αστυνόμευση εντός των αθλητικών χώρων και για παροχή ειδικών 

αστυνομικών υπηρεσιών για το σωματικό έλεγχο των φιλάθλων και την περιμετρική 

φύλαξη του αθλητικού χώρου, καθώς και καθορισμό νέων αδικημάτων που αφορούν 

παραβατική συμπεριφορά στους αθλητικούς χώρους. 

 

Τροποποιήθηκε επίσης το νομοθετικό πλαίσιο για εναρμόνιση με την Οδηγία 

2010/75/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου του 2010 περί 

βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης). Με 

τους νόμους και τους καταργητικούς κανονισμούς βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο 

που ρυθμίζει την εκπομπή ρύπων από διάφορες δραστηριότητες και καθορίζονται οι 

όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκπομπής ρύπων και απόρριψης 

αποβλήτων. 
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Παράλληλα, τροποποιήθηκε ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος για εναρμόνισή του με την ευρωπαϊκή Οδηγία 

2008/6/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008, που αφορά την 

τροποποίηση της Οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Καταργείται η αποκλειστική υπηρεσία και 

προβλέπεται η δυνατότητα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής 

υπηρεσίας μέσω συστήματος αδειοδότησης και από άλλους παροχείς πέραν του φορέα 

καθολικής υπηρεσίας. ∆ιασφαλίζεται η συνέχιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας 

από τα κυπριακά ταχυδρομεία μέχρι το τέλος του 2027, η τιμολόγηση και η ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η προστασία των συμφερόντων των 

χρηστών. 

 

Επίσης, τροποποιήθηκε ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

Νόμος, ώστε ο κάτοχος οχήματος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δημιούργησε χρέος 

στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών από καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας και επιθυμεί να 

ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του για το έτος 2014 να μπορεί να το πράξει με την 

καταβολή των καθυστερημένων τελών σε μηνιαίες δόσεις. 

 

Παράλληλα, τροποποιήθηκαν οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 

Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014, ώστε να καθοριστούν σχετικές 

ρυθμίσεις οδήγησης σε κυκλικούς κόμβους, αλλά και να τροποποιηθούν και να 

προστεθούν: 

1. νέοι ορισμοί σε σχέση με τα ποδήλατα και τη σχετική υποδομή,  

2. ρυθμίσεις που αφορούν τη στάθμευση μηχανοκίνητων οχημάτων σε οδικές 

υποδομές για ποδήλατα,  

3. ρυθμίσεις σχετικά με τους φωτεινούς σηματοδότες και τη χρήση και την οδήγηση 

σε φωτοελεγχόμενους οδικούς κόμβους, 

4. ρυθμίσεις σχετικά με την οδήγηση σε κυκλικούς οδικούς κόμβους. 

 

Επίσης, επήλθε τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η αυτόματη εγγραφή στον ειδικό 

εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, στον οποίο καταχωρίζονται οι πολίτες της ∆ημοκρατίας 

που έχουν στη ∆ημοκρατία το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του ΕΚ, των πολιτών 
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της ∆ημοκρατίας που διαμένουν στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά 

έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας και 

κατέχουν δελτίο ταυτότητας της ∆ημοκρατίας. 

 

Αξίζει επίσης αναφοράς η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του 

υπό το φως της ολοκλήρωσης της πρόσφατης καταγραφής και επανεκτίμησης της 

ακίνητης ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας 

σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013. 

 

Ψηφίσθηκε τροποποίηση του περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και του περί ∆ημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου με την προσθήκη σ’ αυτούς πρόνοιας η οποία 

διαμορφώνει τη σχετική διάταξη που καθορίζει τα προσόντα διορισμού προσώπου στη 

δημόσια υπηρεσία και δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ως ακολούθως: 

1. Σε περίπτωση που πολίτης της ∆ημοκρατίας έχει απαλλαγεί νόμιμα από τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό θα 

παραπέμπεται από την Επιτροπή ∆ημόσιας Υπηρεσίας ή την Επιτροπή 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο θα αποφαίνεται κατά 

πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί.  

Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και απαρτίζεται 

από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται από αυτόν. 

2. Τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο πρόσωπα πρέπει να υποβάλλουν 

στην Επιτροπή ∆ημόσιας Υπηρεσίας ή την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας  

πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, στο οποίο θα εμφαίνονται όλες οι 

στρατολογικές μεταβολές τους, ο τύπος και το περιεχόμενο των οποίων 

καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας σύμφωνα με το άρθρο 63 του περί 

Εθνικής Φρουράς Νόμου. 

 

Θεσπίστηκαν κανονισμοί για σκοπούς εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σχετικά 

με την εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών τιμολόγησης νερού σε όλη την Κύπρο, με σκοπό 

την ίση αντιμετώπιση των πολιτών, την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας και του 
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νόμου για διαφύλαξη της αειφορίας των υδατικών πόρων και την παροχή κινήτρων 

στους χρήστες για αποτελεσματική χρήση του νερού. 

 

Περαιτέρω, θεσπίστηκαν κανονισμοί για τη ρύθμιση της λειτουργίας ορισμένων 

εγκαταστάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζονται σχετικοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί και στις 

οποίες γίνεται παραγωγή, συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση 

στην εγχώρια αγορά μικρών ποσοτήτων: 

1. νωπού κρέατος πουλερικών, κουνελιών και περιστεριών από τον παραγωγό 

απευθείας στον τελικό καταναλωτή και σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης 

που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, 

2. προϊόντων με βάση το νωπό γάλα από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή και 

σε λαϊκές αγορές, 

3. αλιευτικών προϊόντων απευθείας στον τελικό καταναλωτή και σε τοπικά 

καταστήματα λιανικής πώλησης,  

4. σαλιγκαριών απευθείας από την επιχείρηση παραγωγής σαλιγκαριών στον τελικό 

καταναλωτή και σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης. 

 

Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε ο περί Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμος του 2013, με τον 

οποίο ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σχετικά με την επισκόπηση 

των ορυκτών και υδάτινων πόρων και των γεωκινδύνων, καθώς και ζητήματα σχετικά 

με την εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων και τη χρήση κυβερνητικών γεωτρήσεων. 

 

Καταργήθηκε η υφιστάμενη νομοθεσία και αντικαταστάθηκε με τον περί Ιδρύσεως και 

Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών Νόμο του 2013, έτσι ώστε να 

εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, να ρυθμιστεί η ίδρυση και η λειτουργία 

των συνδέσμων προστασίας φυτών για τις καλλιέργειες της αμπέλου, της ελιάς ή/και 

των σιτηρών από εχθρούς και ασθένειες ανά γεωργική περιφέρεια και να 

διασαφηνιστούν πρόνοιες που αφορούν διαδικαστικά θέματα. Περαιτέρω, δίνεται η 

δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του πέραν των πιο πάνω καλλιεργειών, 

έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

Θεσπίστηκε νομοθεσία για μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών τις οποίες 
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ασκούσε ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκτός των αρμοδιοτήτων και 

λειτουργιών του Εργαστηρίου Γάλακτος, οι οποίες μεταβιβάζονται στις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες. 

 

Θεσπίστηκε νομοθεσία για σκοπούς μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών τις 

οποίες ασκούσε το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

 

Ψηφίστηκε ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας Νόμος του 2013, που προβλέπει εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για 

την προώθηση της χρήσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). 

Ειδικότερα, ο εν λόγω νόμος θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές μέσω: 

1. της καθιέρωσης υποχρεωτικών εθνικών στόχων για το συνολικό μερίδιο ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της 

∆ημοκρατίας και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, 

2. του καθορισμού κανόνων για τη στατιστική μεταβίβαση μεταξύ της ∆ημοκρατίας 

και άλλων κρατών μελών για κοινά έργα μεταξύ της ∆ημοκρατίας και άλλων 

κρατών μελών ή/και με τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 

διαδικασίες, την πληροφόρηση και την κατάρτιση εγκαταστατών μικρής κλίμακας 

συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

3. της καθιέρωσης υποχρέωσης για την τήρηση κριτηρίων αειφορίας για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, προκειμένου αυτά να μπορεί να ενταχθούν στα 

καθεστώτα στήριξης και να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της 

ενέργειας από ΑΠΕ. 

 

Έγινε τροποποίηση του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και 

Εκμετάλλευση) Νόμου, ώστε: 

1. τα προσόντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή 

νομικού προσώπου που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς 

διαχείρισης της συμμετοχής της ∆ημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης 
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έρευνας ή και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και ο αριθμός και η 

σύνθεση του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου να καθορίζονται στο βασικό νόμο,  

2. να επιτευχθεί πιο λεπτομερής ρύθμιση του ελέγχου των λογαριασμών του πιο 

πάνω νομικού προσώπου από το Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας,  

3. τα ονόματα των επιλεγέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού 

διευθυντή του νομικού προσώπου, καθώς και τα αντίστοιχα προσόντα και η 

αιτιολόγηση για το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τα καθοριζόμενα στο νόμο 

προσόντα να γνωστοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και 

Βιομηχανίας από τον προεδρεύοντα της γενικής συνέλευσης του νομικού 

προσώπου πριν από τη δημοσιοποίηση του διορισμού τους. 

 

Μετονομάστηκε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να καλυφθεί πλήρως το εύρος 

του συνόλου των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του υπουργείου αυτού και έτσι να 

αποδίδεται ορθά και ολοκληρωμένα ο ρόλος που επιτελεί. 

 

Τροποποιήθηκε ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό 

Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμος, ώστε ο Γενικός 

Ελεγκτής της ∆ημοκρατίας κατά την κρίση του να αναθέτει τον έλεγχο ή να υποδεικνύει 

την ανάθεση του ελέγχου των λογαριασμών οποιουδήποτε υπ’ αυτού ελεγχομένου σε 

ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια για τη διενέργεια 

του απαιτούμενου βάσει της κείμενης νομοθεσίας ελέγχου των ετήσιων και των 

ενοποιημένων λογαριασμών. 

 

Τροποποιήθηκε ο περί ∆ιατηρητέων Οικοδομών Νόμος, ώστε να καταργηθεί το 

προβλεπόμενο σ’ αυτόν ταμείο με την επωνυμία “Ειδικό Ταμείο ∆ιατήρησης” και να 

εισαχθούν σχετικές ρυθμίσεις, ώστε: 

1. τα έσοδα που απορρέουν από το αδιάθετο ποσό του χαρισμένου συντελεστή 

δόμησης και από την εισφορά προς το κράτος από τη μεταφορά συντελεστών 

δόμησης να περιλαμβάνονται στον εκάστοτε προϋπολογισμό του κράτους, 

2. η διαχείριση των υποχρεώσεων του εν λόγω ταμείου να γίνεται με βάση σχετικό 

κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισμό που αφορά το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Επιπρόσθετα, με το νόμο αυτό καταργήθηκαν οι διατάξεις της βασικής νομοθεσίας με 

βάση τις οποίες υπήρχε η δυνατότητα παροχής δανείων στους ιδιοκτήτες διατηρητέων 

οικοδομών για σκοπούς συντήρησης των εν λόγω οικοδομών. 

 

Ψηφίστηκε επίσης τροποποίηση του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των 

Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της ∆ημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών 

και Άλλων Συναφών ∆ραστηριοτήτων τους Νόμου, ώστε να μην τυγχάνει εφαρμογής το 

καθιερούμενο σε αυτήν ασυμβίβαστο σε αξιωματούχο που διορίζεται πρόεδρος ή μέλος 

διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, εφόσον οποιαδήποτε 

ιδιότητα ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες που συνιστούν με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία λόγο ασυμβιβάστου δεν αφορούν ή δε διενεργούνται με το νομικό 

πρόσωπο δημόσιου δικαίου στο οποίο ο εν λόγω αξιωματούχος διορίζεται και οι 

υπηρεσίες, τα έργα ή τα προϊόντα που παρέχονται ή προσφέρονται ή αναλαμβάνεται 

να προσφερθούν δεν είναι συναφή προς τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου 

δημόσιου δικαίου στο οποίο διορίζεται. 

 

Εκσυγχρονίζεται ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμος με τη μείωση του 

ετήσιου τόκου που υπολογίζεται πάνω στην καταβλητέα αποζημίωση αναφορικά με 

αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας από εννέα τοις εκατό (9%), που 

είναι σήμερα, σε τρία τοις εκατό (3%), για να συνάδει με τη μείωση του βασικού 

επιτοκίου των τραπεζών, καθώς και με την ετήσια αύξηση στην αγοραία αξία των 

ακινήτων, η οποία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 

Τροποποιήθηκε ο περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόμος με τη 

θεσμοθέτηση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης των πρακτικών των συνεδριάσεων 

ορισμένων διοικητικών συλλογικών οργάνων και της αιτιολογίας των αποφάσεών τους 

που εκδίδουν κατά την άσκηση της διακριτικής τους εξουσίας στην ιστοσελίδα του 

συγκεκριμένου διοικητικού οργάνου, καθώς και της πρόνοιας για εξαιρέσεις στην 

προαναφερόμενη υποχρέωση δημοσιοποίησης αναφορικά με πρακτικά και αποφάσεις 

που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή/και εμπιστευτικής φύσεως ζητήματα 

εθνικής ασφάλειας, άμυνας ή διεθνών σχέσεων. 
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Θεσπίστηκαν προσόντα και προϋποθέσεις για το διορισμό προσώπου ως μέλους 

διοικητικού συμβουλίου ημικρατικού οργανισμού και καθορίστηκαν περιορισμοί στον 

αριθμό θητειών προσώπου ως μέλους διοικητικού συμβουλίου και ασυμβίβαστες θέσεις 

με την ιδιότητα μέλους διοικητικού συμβουλίου. Έγινε επίσης καθορισμός διαδικασίας 

υποβολής από οποιοδήποτε πολίτη βιογραφικού σημειώματος για σκοπούς διορισμού 

ως μέλους συμβουλίου και διαδικασίας ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων 

μέσω κατάθεσης καταλόγου με τα ονόματα των προσώπων που το Υπουργικό 

Συμβούλιο επέλεξε να διορίσει τελικά, καθώς και με τα αντίστοιχα προσόντα τους. Έγινε 

ακόμα πρόβλεψη κατάρτισης από τον Υπουργό Οικονομικών κώδικα δεοντολογίας που 

διέπει τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, ο οποίος εκδίδεται με κανονισμούς 

που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για έγκριση. 

 

Τροποποιήθηκε ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος, ώστε να βελτιωθεί η ρύθμιση που 

αφορά το διορισμό των μελών των σχολικών εφοριών των θρησκευτικών ομάδων. 

Συναφώς, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού καταλήγει σε εισήγηση προς το 

Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των 

θρησκευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση όμως που ο 

υπουργός δεν καταλήξει σε συμφωνημένη εισήγηση, τότε διαβιβάζει αυτοτελή τον 

κατάλογο που υποβάλλουν σε αυτόν οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων για 

επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

Ψηφίστηκε ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 

Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 για εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του 

ΕΚ και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση του 

διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του ΕΚ και του Συμβουλίου 

2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1013/2006. Με το νόμο αυτό καθίσταται υποχρεωτική η εκπόνηση 

προκαταρκτικής έκθεσης επιπτώσεων στο περιβάλλον ή μελέτης εκτίμησης των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον πριν από την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ρευμάτων 

CO2 για σκοπούς αποθήκευσής του σε γεωλογικούς σχηματισμούς ή εγκαταστάσεων 

δέσμευσης ρευμάτων CO2 και η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο 
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περιβάλλον πριν από την κατασκευή τόπων αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς και συναφών επιφανειακών και εγχυτικών εγκαταστάσεων. 

 

Αντικαταστάθηκε ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2012 από 

νέα νομοθεσία στη βάση της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 12ης 

∆εκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Συγκεκριμένα, 

καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων παροχής της 

υπηρεσίας εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό, οι υποχρεώσεις και οι έλεγχοι των 

παρόχων υπηρεσιών, η επιβολή προστίμων και ο καθορισμός ποινικών αδικημάτων και 

ποινών σε περίπτωση παραβίασης ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου. 

 

Εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2012/26/ΕΕ του ΕΚ και του 

Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ 

όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Θεσπίστηκαν διατάξεις που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων και στον καλύτερο συντονισμό 

μεταξύ των κρατών μελών και των κατόχων αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών 

προϊόντων σε θέματα ταχείας αξιολόγησης και κοινής αντιμετώπισης θεμάτων 

ασφάλειας φαρμακευτικού προϊόντος σε περίπτωση επείγοντος ζητήματος. 

 

Τροποποιήθηκε ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμος, ώστε καθένας από 

τους διευθυντές Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ημόσιας Υγείας και των 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που έχουν διενεργηθεί σε σχέση με 

συγκεκριμένο τρόφιμο, όπως είναι η νόθευση τροφίμων, η διαφήμιση και η σήμανση 

τροφίμων με τρόπο ψευδή ή παραπλανητικό ή με τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει σε 

λανθασμένη εντύπωση ως προς το χαρακτήρα, τη φύση, την ποιότητα, την ποσότητα 

και την ασφάλεια των τροφίμων. 

 

Τροποποιήθηκε ο περί Αιμοδοσίας Νόμος για πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 

2002/98/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση 

προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την 

αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών του αίματος και για 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
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Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 596/2009 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009. Αυτό 

έγινε με σκοπό την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου 

ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 

όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, “Προσαρμογή στην κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο”, Μέρος IV. Προσθήκη δύο νέων στοιχείων στις απαιτήσεις 

επισήμανσης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου για την 

αιμοδοσία, του μοναδικού αριθμητικού ή αλφαριθμητικού κωδικού της αιμοδοσίας και 

του ονόματος του Κέντρου Αίματος Παραγωγής. 

 

Εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/25/33 της 

Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με 

την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για 

μεταμόσχευση. 

 

Ρυθμίστηκε νομοθετικά ο έλεγχος της εμπορίας ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας για 

σωστή υλοτόμηση ξύλων, ώστε να προστατεύονται τα κυπριακά δάση.   

 

Τροποποιήθηκε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την εξίσωση των εκ μητρογονίας 

προσφύγων με τους εξ αρρενογονίας εκτοπισθέντες και παθόντες. 

 

Θεσπίστηκαν κανονισμοί για τη ρύθμιση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών, διευρύνθηκαν και βελτιώθηκαν οι εξουσίες της Επιτρόπου 

Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, ώστε να θεσμοθετηθούν πρακτικές που 

στοχεύουν στην ενδυνάμωση των παιδιών και στην ενίσχυση της ουσιαστικής 

συμμετοχής τους.   

 

Με ειδικό νόμο που ψήφισε η Βουλή κατοχυρώθηκαν τα δικαιώματα των καταναλωτών. 

 

Αναθεωρήθηκε με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον 

Έλεγχο Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων μέσω της λειτουργίας της Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Τροποποιήθηκε με πρόταση νόμου ο νόμος για 

τη φορολογία του εισοδήματος, ώστε να μη φορολογούνται εταιρείες που προάγουν την 

καινοτομία. 
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Αξίζει επίσης αναφοράς η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση των 

θεμάτων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της ∆ημοκρατίας και της 

υφαλοκρηπίδας της, ενός κεφαλαίου ιδιαίτερα σημαντικού για την Κύπρο σήμερα, με 

την τροποποίηση ειδικότερα του νόμου για τη χωρική θάλασσα, την ΑΟΖ και την 

υφαλοκρηπίδα και τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τη σχεδίαση και παραγωγή 

ναυτικών χαρτών.   

 

Επίσης, για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν νομοθετικά τα καθήκοντα και οι ευθύνες του 

διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής κοινότητας στις συνομιλίες που διεξάγονται για 

το Κυπριακό. Παράλληλα, αναθεωρήθηκε η νομοθεσία για αποτελεσματικότερη 

ρύθμιση της διενέργειας εράνων, με σκοπό τον αποκλεισμό των παράνομων και 

παραπλανητικών εράνων.   

 

Θεσπίστηκε για πρώτη φορά νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία κοιμητηρίων για τις 

θρησκευτικές ομάδες, καθώς και νομοθεσία για τον έλεγχο της εγγραφής και της 

λειτουργίας γραφείων κηδειών και της εγγραφής λειτουργών κηδειών και ταριχευτών. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές από τις πιο πάνω νομοθεσίες έχουν θεσπιστεί στα 

πλαίσια των υποχρεώσεών μας για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και είτε 

εισάγονται για πρώτη φορά στην κυπριακή έννομη τάξη είτε συμπληρώνουν 

υφιστάμενες νομοθεσίες διευρύνοντας και βελτιώνοντάς τες.   

 

Παράλληλα, μεταξύ των νομοθεσιών που εξετάστηκαν και προωθήθηκαν στη Βουλή 

από τις καθ’ ύλην αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές περιλαμβάνονται πολλές 

νομοθεσίες με κοινωνικό περιεχόμενο. Ένας σημαντικός αριθμός νομοθεσιών είχε ως 

στόχο την κατά νόμο κύρωση διεθνών συμφωνιών, διμερών συμφωνιών και 

συμβάσεων ποικίλου περιεχομένου σύμφωνα με τη σχετική συνταγματική διάταξη, ο 

αριθμός των οποίων ανήλθε στις τριάντα δύο (32). Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες 

από τις νομοθεσίες που εξετάστηκαν από τις καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές αφορούν 

την εισαγωγή μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσα ή έμμεσα της οικονομικής κρίσης, 

που επηρέασε και την Κύπρο. Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές διεκπεραίωσαν κατά το 
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διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι τον Αύγουστο του 2014 πρόσθετες 

δέσμες νομοθετικών μέτρων που είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης. Ειδικότερα, κατατέθηκαν στη Βουλή εξήντα (60) σχέδια νόμου, δηλαδή πενήντα 

(50) νομοσχέδια, πέντε (5) προτάσεις νόμου και πέντε (5) κανονισμοί, από τα οποία 

νομοθετήματα ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν σαράντα ένα (41) νομοσχέδια, εκ των οποίων 

δύο (2) με τη μορφή του κατεπείγοντος, τρεις (3) προτάσεις νόμου και τέσσερις (4) 

κανονισμοί. Aπορρίφθηκαν δύο (2) νομοσχέδια και εκκρεμούν επτά (7) νομοσχέδια και 

δύο (2) προτάσεις νόμου. Επίσης, προωθήθηκε για ψήφιση στην ολομέλεια δέσμη 

μέτρων για τόνωση της ανάπτυξης και για διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας και 

της οικονομίας. Εξειδικευμένη αναφορά στις σημαντικότερες από τις πιο πάνω 

νομοθεσίες γίνεται στο Παράρτημα ΙΙ.  

 

Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

 

Στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές 

εξέτασαν, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από παραπομπή από την ολομέλεια του 

σώματος, μια σειρά από σημαντικά θέματα τα οποία απασχόλησαν έντονα την κοινή 

γνώμη και άπτονται σημαντικών πτυχών της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου. Τα 

πιο σημαντικά από τα θέματα αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Σημειώνεται ότι 

για αρκετά από τα εν λόγω θέματα οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές υπέβαλαν εκθέσεις 

προς την ολομέλεια και ακολούθησε η συζήτησή τους από το σώμα, στα πλαίσια του 

Τέταρτου Κεφαλαίου της ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας της Βουλής. 

 

Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει το επίπονο έργο που διεξήχθη στα πλαίσια της άσκησης 

κοινοβουλευτικού ελέγχου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο της Βουλής. Πιο 

συγκεκριμένα, η εν λόγω επιτροπή συνέχισε κατά την αναφερόμενη σύνοδο τη μελέτη 

του θέματος “Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος”, η εξέταση 

του οποίου άρχισε στις 10 Ιουλίου 2012 και το οποίο την απασχόλησε σε πολυάριθμες 

συνεδρίες της, σαράντα τέσσερις (44) από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια 

της συνόδου που εξετάζεται και πιο συγκεκριμένα στο διάστημα μεταξύ 10ης 

Σεπτεμβρίου 2013 και 30ής Απριλίου 2014.   
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Ειδικότερα, στα πλαίσια της συνέχισης της μελέτης του θέματος αυτού την επιτροπή 

απασχόλησε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, τα κυριότερα από τα οποία αποτελούν η 

απορρόφηση Επείγουσας Παροχής Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance-

ELA), ο διατραπεζικός δανεισμός, οι επενδύσεις σε ομόλογα δημοσίου, οι οικονομικές 

καταστάσεις και οι αμοιβές και τα ωφελήματα των τραπεζικών στελεχών και των μελών 

των διοικητικών συμβουλίων των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το 

2006 έως το 2012, οι επεκτάσεις των εν λόγω ιδρυμάτων στο εξωτερικό και η πώληση 

των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, οι εκροές κεφαλαίων 

από καταθέσεις στη ∆ημοκρατία, οι χορηγήσεις του συνεργατισμού και τα δάνεια που 

δόθηκαν σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης γενικότερα ο δανεισμός που 

παραχωρήθηκε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα τραπεζικά αξιόγραφα 

κεφαλαίου, ο διαγνωστικός έλεγχος “Independent Due Diligence of the Banking System 

of Cyprus” της Pimco και η μελέτη που διενεργήθηκε από τον οίκο “Alvarez & Marsal”, 

καθώς και τα όσα σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα και είχαν απασχολήσει την Ειδική 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη ∆ιενέργεια Προκαταρκτικής 

Εξέτασης κατά Πρώην Υπουργών για την Ενδεχόμενη Τέλεση Αδικημάτων σχετικά με 

την Υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου.  

Παρ’ όλο που τα ζητήματα που χρήζουν μελέτης σε σχέση με τη λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας είναι ανεξάντλητα και εξαιρετικά πολύπλοκα 

και παρ’ όλες τις αδυναμίες και τους περιορισμούς που απορρέουν από τα πλαίσια που 

το σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων καθορίζουν για τον 

κοινοβουλευτικό έλεγχο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως κατέβαλε υπέρμετρες προσπάθειες για την επίτευξη του απώτερου στόχου 

της, δηλαδή να εξασφαλίσει όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα γεγονότα, 

τα αίτια και τους λόγους που η κυπριακή οικονομία βρέθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη 

κατάσταση. Το αποτέλεσμα των εργασιών της επιτροπής αποτυπώνεται στην 

πολυσέλιδη έκθεσή της για το θέμα αυτό, που αποτελείται από την προκαταρκτική 

έκθεση της επιτροπής, που αριθμεί και ογδόντα εννέα (89) σελίδες που συνοδεύονται 

από πέντε παραρτήματα, η οποία ετοιμάστηκε κατά την προηγούμενη σύνοδο της 

Βουλής, και στη συμπληρωματική της έκθεση που αριθμεί τετρακόσιες τριάντα τρεις 

(433) σελίδες και δεκαέξι (16) παραρτήματα, που ετοιμάστηκε κατά την υπό 

επισκόπηση σύνοδο της Βουλής. Οι δύο αυτές εκθέσεις είναι αλληλένδετες και 

συναποτελούν την τελική έκθεση της επιτροπής για το θέμα αυτό, στην οποία γίνεται 
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αναφορά στα κυριότερα ζητήματα που άπτονται του συνόλου των θεμάτων που 

εξετάστηκαν στα πλαίσια της προσπάθειας της επιτροπής να αποδώσει την ορθή 

εικόνα και τις πραγματικές προεκτάσεις/διαστάσεις του όλου θέματος. Περιλαμβάνονται 

επίσης οι διαπιστώσεις της σε σχέση με τα επιμέρους θέματα που μελέτησε, μερικά 

από τα οποία κρίθηκε ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες 

εισαγγελικές και άλλες αρχές.  

 

Η ολοκλήρωση της ουσιαστικής μελέτης του όλου θέματος πραγματοποιήθηκε με τη 

συζήτηση της έκθεσης της επιτροπής σε ειδική συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής, 

που διεξήχθη στις 6 Μαΐου 2014 και την παράδοση αυτής στον Πρόεδρο της 

∆ημοκρατίας και στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας στις 13 Μαΐου και στις 8 

Μαΐου 2014, αντίστοιχα. Περαιτέρω, υλοποιώντας τη δέσμευση της Βουλής, ολόκληρο 

το υλικό που περισυνελέγη στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής παραδόθηκε σε 

αντίγραφα στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας για σκοπούς περαιτέρω 

διερεύνησης. Ωστόσο, λόγω και της κρισιμότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το 

όλο θέμα, η επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις που το αφορούν και 

οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο θα επανέλθει μελετώντας και νέα στοιχεία που πιθανόν να 

περιέλθουν στην αντίληψή της ή με σκοπό να χειριστεί ζητήματα που είχαν αναδειχθεί 

κατά την αναφερόμενη χρονική περίοδο. 

 

Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών συνέχισε και κατά την απελθούσα σύνοδο την άσκηση 

του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου σε διάφορους τομείς του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

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 εκατόν είκοσι πέντε (125) 

προτάσεις νόμου, σε σύγκριση με εκατό δεκαέξι (116) και εκατό δεκαοκτώ (118) 

προτάσεις νόμου κατά την Πρώτη Σύνοδο και τη ∆εύτερη Σύνοδο, αντίστοιχα, της 
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∆έκατης Βουλευτικής Περιόδου, από τις οποίες ψηφίστηκαν σε νόμους οι τριάντα πέντε 

(35). Κατά την παρούσα σύνοδο ψηφίστηκαν πενήντα δύο (52) προτάσεις νόμου, από 

τις οποίες οι δέκα (10) με τη μορφή του κατεπείγοντος, οκτώ (8) από αυτές 

αποσύρθηκαν από τους εισηγητές τους και πέντε (5) από αυτές απορρίφθηκαν 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 σύνταξή τους με σαφήνεια και κατά τρόπο νομοτεχνικά ομοιόμορφο και 

όσο το δυνατό κατανοητό στον πολίτη. Η προσπάθεια αυτή θα έχει ουσιαστικότερα 

αποτελέσματα, όταν υπάρξει καλύτερος συντονισμός ως προς αυτή την κατεύθυνση με 

τους υπόλοιπους συντελεστές της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Θετικό βήμα 

προς αυτή την κατεύθυνση κρίνεται ότι αποτελεί η συνεχιζόμενη προσπάθεια που 

καταβάλλει η Κυπριακή Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης 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 κατά το δυνατόν αποτελέσματα, στόχος για τον οποίο 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, έχει 

συμβάλει στη διευκόλυνση του έργου των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Βουλής 

γενικότερα και θεωρείται πλέον ως απαραίτητο και χρήσιμο συμπλήρωμα στο υλικό 

που συλλέγουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στα πλαίσια τήρησης του Κανονισμού 

της Βουλής των Αντιπροσώπων για την καλύτερη προετοιμασία του νομοθετικού έργου. 

Οι μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες η κατάθεση του ερωτηματολογίου αυτού δεν 

εφαρμόζεται με συνέπεια αντιμετωπίζονται σε συνεννόηση με την εκτελεστική εξουσία.  

 

Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

αλλά και των μελών του σώματος, το φαινόμενο της μη έγκαιρης κατάθεσης 
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νομοσχεδίων, ιδιαίτερα εναρμονιστικών, 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. Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε και στην περίπτωση της ψήφισης 

των νομοσχεδίων που αποτελούν απόρροια των δεσμεύσεών μας που καθορίζονται 

στο Μνημόνιο Συναντίληψης, για το οποίο η Βουλή λόγω των ιδιαζουσών περιστάσεων 

που επικρατούσαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης επέδειξε πλήρη κατανόηση, καθώς 

επίσης για τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. 

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 πιο πάνω διαβήματα, αλλά και οι εμπειρίες προηγούμενων ετών δε φαίνεται να 

έχουν συμβάλει στην απάμβλυνση του προβλήματος σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά 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 

∆ημοκρατίας αιτούνται τη διεκπεραίωση το ταχύτερο ή και με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη εκ των πραγμάτων βεβαρημένο 

πρόγραμμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η κατάσταση αυτή, που εντείνεται 

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νομοσχέδια που σχετίζονται με την εναρμόνιση της νομοθεσίας 

μας με το κοινοτικό κεκτημένο, θέτει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές της ενώπιον ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων τόσο κατά 

την εξέταση των νομοθετημάτων αυτών από τις επιτροπές όσο και κατά την εξέτασή 

τους από την ολομέλεια της Βουλής. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις 

κάποια εναρμονιστικά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση, όταν είχαν ήδη 

παρέλθει οι προθεσμίες που τέθηκαν από την ΕΕ για υιοθέτησή τους. Για το γεγονός 

αυτό τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής όσο και τα μέλη του νομοθετικού σώματος έχουν 

επανειλημμένα διαβιβάσει τη διαμαρτυρία τους προς την εκτελεστική εξουσία είτε με 

επιστολές είτε και με άλλα προφορικά διαβήματα. 
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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 στη Βουλή για συζήτηση και έγκριση. Ως 

αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, εξαντλούνται τα δωδεκατημόρια που οι οργανισμοί 

αυτοί έχουν στη διάθεσή τους μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού τους και 

παράλληλα ασκείται εκ των πραγμάτων άδικη και ασφυκτική πίεση προς τη Βουλή για 

εξέταση των προϋπολογισμών αυτών σε στενά χρονικά πλαίσια. Ωστόσο, η Βουλή 

επέδειξε τη δέουσα κατανόηση, γιατί κατά την περίοδο αυτή επικρατούσαν ιδιάζουσες 

συνθήκες αφενός λόγω προεδρικών εκλογών και αφετέρου λόγω των συνθηκών σε 

σχέση με την κυπριακή οικονομία. 

 

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 IV και V, αντίστοιχα. Στον τομέα αυτό 

κατεβλήθη προσπάθεια για πραγματοποίηση επισκέψεων από τις επιτροπές, στις 

περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, για να διαμορφώσουν ιδίαν αντίληψιν επί 

συγκεκριμένων θεμάτων. 

 

Άλλες δραστηριότητες 

 

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 τρίτη 

φορά. Ειδικότερα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνήλθε στο κτίριο της Βουλής η 
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τρίτη σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 

2013 και ενέκρινε σχετικό υπόμνημα, που αποτελεί τον οδικό χάρτη για τις επόμενες 

δράσεις του εθελοντικού κινήματος για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας μας 

σήμερα.  Στις 9 Νοεμβρίου 2013 συνήλθε στη δέκατη πέμπτη ετήσια σύνοδό της η 

Βουλή των Γερόντων, που οργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού και το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων και τελεί υπό την 

αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, ένας θεσμός που διευρύνει και ενισχύει τον 

κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Η σύνοδος αυτή είχε 

ως κεντρικό άξονα την οικονομική κρίση και το πώς αυτή απειλεί τα άτομα της τρίτης 

ηλικίας, με ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα που αφορούν την υγεία και την κοινωνική 

πρόνοια.  

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στις 10 ∆εκεμβρίου 2013 η ετήσια σύνοδος της 

κυπριακής Παιδοβουλής, που διοργανώνεται από την Παγκύπρια Συντονιστική 

Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου 

της Βουλής, ο οποίος και προήδρευσε των εργασιών της. Τη σύνοδο, που είχε ως 

κεντρικό θέμα “Επενδύοντας στα παιδιά - Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας”, 

απασχόλησαν επίκαιρα θέματα που αφορούν την οικονομική κρίση και το πώς αυτή 

επηρεάζει τα δικαιώματα των παιδιών, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στις 

κοινωνικές παροχές, καθώς και μέτρα αντιμετώπισης, προληπτικά, των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης. 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, στα πλαίσια των δράσεων της 

παγκόσμιας εκστρατείας με τίτλο “ Ώρα της Γης”, προσκάλεσε στις 28 Μαρτίου 2014 

εκπροσώπους, αλλά και μαθητές του Β΄ ∆ημοτικού Σχολείου Λατσιών-Κύκλος Β΄, του 

∆ημοτικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα, του Β΄ ∆ημοτικού Σχολείου Λακατάμιας-Άγιος 

Μάμας, του ∆ημοτικού Σχολείου Χρυσελεούσας, του ∆ημοτικού Σχολείου Καπέδων και 

του ∆ημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα-Κύκλος Β΄, για συζήτηση του θέματος της 

κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα διοργάνωσε στον αίθριο χώρο της Βουλής έκθεση 

με κατασκευές των μαθητών των πιο πάνω σχολείων με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Περιβάλλοντος προσκάλεσε στις 4 Ιουνίου 2014 εκπροσώπους, αλλά και 
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μαθητές του ΣΤ΄ ∆ημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς για συζήτηση θεμάτων που αφορούν 

το περιβάλλον. 

 

Λειτουργικά θέματα 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών 

υπήρξε γενικά ομαλή και λειτουργική, με αποτέλεσμα την παραγωγή αξιόλογου 

νομοθετικού και γενικότερα κοινοβουλευτικού έργου. Παρά ταύτα, ορισμένα λειτουργικά 

προβλήματα διαπιστώνονται κατά καιρούς και καταγράφονται με στόχο την επίλυσή 

τους. Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκε προσπάθεια να 

βελτιωθεί η λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών και του σώματος. Για το 

σκοπό αυτό σε αλλεπάλληλες συσκέψεις του Προέδρου και των αρχηγών ή 

εκπροσώπων των πολιτικών κομματικών ομάδων, 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. Ωστόσο, 

διαπιστώθηκε ότι τα ζητήματα αυτά στη μεγάλη τους πλειονότητα 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.  

 

Περαιτέρω, με πρωτοβουλία του Προέδρου του σώματος κρίθηκε σκόπιμη η 

τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων σε ό,τι αφορά τις 

πρόνοιες που αφορούν τη θεσμοθέτηση της Σύσκεψης Αρχηγών και Αρχηγών ή 

Εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων, ώστε η λειτουργία να καθοριστεί 

αναλυτικότερα στον κανονισμό αυτό. Με την υιοθέτηση και δημοσίευση της εν λόγω 

τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων καλύπτεται ένα κενό 

που υπάρχει εδώ και καιρό, αφού καθορίζεται σαφώς ότι η Σύσκεψη Αρχηγών 

«ασχολείται με την καλύτερη οργάνωση των εργασιών της Βουλής μέσα από τη 

συνεργασία του Προέδρου και όλων των κομμάτων» και έχει «συμβουλευτικό ρόλο». 

Με την ευκαιρία της τροποποίησης του κανονισμού, η Ad Hoc Κοινοβουλευτική 
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Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής επισήμανε ότι η αναθεώρηση και ο 

εκσυγχρονισμός του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων αποτελεί διαρκή 

προσπάθεια, η οποία δεν εξαντλείται με μια ρύθμιση, αλλά τελεί υπό διαρκή 

παρακολούθηση και αναθεώρηση, ώστε ο κανονισμός να ανταποκρίνεται με επιτυχία 

στους σκοπούς του, που είναι η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών του 

σώματος στα πλαίσια πάντοτε του συντάγματος. Στα πλαίσια αυτά η εν λόγω 

κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει τώρα τόσο τα θέματα του χειρισμού των εγγράφων 

που κατατίθενται ενώπιον της Βουλής και των κοινοβουλευτικών επιτροπών όσο και 

των πρακτικών για τις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών.  

 

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 

στοιχεία και πληροφορίες. Οποιεσδήποτε επιμέρους δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν με 

καλή θέληση από όλες τις πλευρές. 
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B. ∆ιεθνείς σχέσεις 

 

Γενικά 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή συνέχισε τις δραστηριότητές της στην 

κοινοβουλευτική διπλωματία, διμερή και πολυμερή, προωθώντας τα καλώς νοούμενα 

συμφέροντα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και του λαού της στην περιοχή της, στον 

ευρωπαϊκό και τον ευρύτερο διεθνή χώρο. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του σώματος 

επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στο κυπριακό πρόβλημα και την κατάσταση της 

οικονομίας, ανταποκρινόμενοι σε ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα υποχρεώσεων με 

περιορισμένους πόρους στη διάθεσή τους σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά και 

σε μια περίοδο αναμενόμενης ελαφράς κάμψης διεθνών δραστηριοτήτων λίγο πριν από 

τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014. Επιπλέον, οι διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη 

γειτνιάζουσα περιοχή της Κύπρου, ο παρατηρούμενος ευρωσκεπτικισμός ως 

γενικότερο φαινόμενο, όπως και η σκλήρυνση της στάσης της τουρκικής πλευράς έναντι 

της χώρας μας εν μέσω συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού σκιαγραφούν ένα 

δύσκολο τοπίο διεθνών σχέσεων στο οποίο έπρεπε να κινηθεί η Βουλή των 

Αντιπροσώπων αυτή την περίοδο. 

 

Κατά την κοινοβουλευτική χρονιά 2013-2014, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, η 

δραστηριοποίηση της Βουλής αυξήθηκε ελαφρώς και κατέγραψε πάνω από ενενήντα 

(90) αποστολές στο εξωτερικό (Παράρτημα VI), περιλαμβανομένων εξορμήσεων του 

Προέδρου του σώματος (Παράρτημα VII), διμερών επισκέψεων και συμμετοχών σε 

συνέδρια, διασκέψεων, συναντήσεων και σεμιναρίων. Παρατηρήθηκε εντούτοις αισθητή 

μείωση των επισκέψεων Προέδρων και αντιπροσωπιών ξένων κοινοβουλίων, 

ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στην Κύπρο (Παράρτημα 

VIII), όπως ήταν φυσικό, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο 

απολογισμού, η οποία είχε περιλάβει και τις δραστηριότητες της Κυπριακής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της ΕΕ στην κοινοβουλευτική τους διάσταση. 

 

Ο Πρόεδρος και πολλά μέλη της Βουλής συνέχισαν ακούραστα τη δράση τους, που 

απέβλεπε στη διαφώτιση και ενημέρωση για το κυπριακό πρόβλημα των ξένων 

αξιωματούχων, τους οποίους συναντούσαν είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές πλαίσιο, 
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αλλά και στην προώθηση των γενικότερων στόχων και σχεδιασμών της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας στη γεωπολιτική σκακιέρα. Προβάλλονταν ιδιαίτερα οι δυνατότητες της 

χώρας μας να συμβάλει στα τεκταινόμενα της περιοχής της ως γέφυρα διαλόγου και 

ειρήνης στη Μέση Ανατολή, αλλά και ως αξιόπιστος εταίρος με συγκριτικά 

πλεονεκτήματα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για το διάλογο της ΕΕ με 

τους γείτονές της, κυρίως της Μεσογείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις αρχές του 2014 να εγκαθιδρυθούν άτυπες συναντήσεις 

αφενός των εκπροσώπων των Κοινοβουλίων των Χωρών του Νότου της ΕΕ (COSAC) 

και αφετέρου των ∆ιακοινοβουλευτικών ∆ιασκέψεων των Αντιπροσωπιών των 

Κοινοβουλίων των Χωρών του Νότου της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, με τη 

δεύτερη συνάντηση να πραγματοποιείται από κοινού με τον Έλληνα ομόλογό του, στα 

πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2014. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία στέφθηκε με επιτυχία και οι συναντήσεις συνεχίζονται στις 

επόμενες προεδρίες. 

 

Η Βουλή συνέχισε επίσης με σθένος να υπογραμμίζει την αδικία που υπέστη η Κύπρος 

με τις γνωστές αποφάσεις του Eurogroup το Μάρτιο του 2013 και να ζητά επιτακτικά 

επανόρθωση και αλληλεγγύη από τους εταίρους της στην προσπάθειά της να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής φύσης, 

που εξακολουθούν να ταλανίζουν τον κυπριακό λαό. Σε αυτά τα πλαίσια δύο ήταν τα 

βασικά μηνύματα του κυπριακού κοινοβουλίου στους εκάστοτε συνομιλητές του.  

Πρώτον, ότι η πολιτική της αυστηρής και στείρας λιτότητας δε θα λύσει τα όποια 

προβλήματα χωρίς να εφαρμοστούν εξισορροπητικά μέτρα ανάπτυξης και ενίσχυσης 

της απασχόλησης, κυρίως ανάμεσα στους νέους, και ότι σε αντίθετη περίπτωση η 

ύφεση θα βαθαίνει ακόμη περισσότερο, καθώς θα επιταθούν η φτώχια και η ανισότητα, 

με καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή τόσο εντός όσο και μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ. ∆εύτερον, ότι, όπως οι απροσμέτρητες δυσκολίες δε μας 

έκαμψαν το 1974, έτσι και σήμερα όχι μόνο θα ξεπεραστούν τα προβλήματα, αλλά δε 

θα αποτελέσουν ούτε μέσο εκβιασμού για την αποδοχή μιας κακής και μη βιώσιμης 

λύσης του Κυπριακού. 
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Τούτων λεχθέντων, η Βουλή δεν αμέλησε να ενδιαφερθεί και να συμμετάσχει ενεργά διά 

του Προέδρου της και πολλών μελών της σε ανταλλαγές, διαμόρφωση και λήψη 

αποφάσεων και σ’ ένα ευρύτερο πεδίο θεμάτων που απασχόλησαν τόσο την Κύπρο 

όσο και την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των παιδιών, η 

απασχόληση, η μετανάστευση και το άσυλο, η ενέργεια και το περιβάλλον, η γεωργία 

και αλιεία, η παιδεία, η ισότητα, αλλά και ζητήματα δημοκρατίας, ειρήνης, ασφάλειας και 

σταθερότητας. 

 

Μεγάλο μέρος των ενεργειών της Βουλής αφιερώθηκε στη στηλίτευση της αλαζονικής, 

υποκριτικής και πάγια αδιάλλακτης συμπεριφοράς της Τουρκίας στο Κυπριακό, 

καυτηριάζοντας απειλητικές δηλώσεις και κινήσεις της γείτονος έναντι της χώρας μας, 

αλλά και της Ευρώπης και άλλων μελών της διεθνούς κοινότητας. Καταγγέλθηκαν 

ειδικότερα και πάλι οι προκλήσεις της Τουρκίας σε σχέση με τα κυρίαρχα δικαιώματα 

της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην ΑΟΖ, οι θρασείες προσπάθειες υποβάθμισης και 

αποαναγνώρισης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, όπως και αναβάθμισης και 

αναγνώρισης του ψευδοκράτους και μάλιστα εν μέσω συνομιλιών για την επίλυση του 

Κυπριακού, που επανήρχισαν μόλις στις αρχές του 2014, αλλά και ενώ συνεχίζεται η 

ενταξιακή πορεία της υποψήφιας αυτής χώρας στην ΕΕ. Ο τραγικός συμβολισμός των 

40 χρόνων συνεχιζόμενης κατοχής από την τουρκική εισβολή του 1974 εξάλλου, όπως 

και οι βαριές συνέπειές της για το λαό μας δεν πέρασαν απαρατήρητα αυτή τη χρονιά, 

στα πλαίσια της διαφώτισης και ενημέρωσης της Βουλής προς κάθε αποδέκτη για τις 

κραυγαλέες τουρκικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων στην Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των αγνοουμένων. 

 

Μετά την πανθομολογουμένως επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών της κοινοβουλευτικής 

διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012, με επέκταση 

κάποιων υποχρεώσεων και στις αρχές του 2013, η κυπριακή Βουλή συνέχισε να 

συμμετέχει πολύ δραστήρια, παρά τους οικονομικούς περιορισμούς, στις διοργανώσεις 

των επόμενων προεδριών, όπως και σε άλλες δραστηριότητες του ΕΚ και άλλων 

θεσμών της ΕΕ, με θέσεις, παρεμβάσεις, επαφές, συμβάλλοντας στον καθορισμό 

πολιτικών σε επιμέρους θέματα, όπως και γενικότερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, αλλά και στη λήψη σχετικών αποφάσεων. Σημαντικότατος ήταν, πέραν του 
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Προέδρου της Βουλής, ο ρόλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σ’ αυτό τον τομέα, αλλά και των αρμοδίων σε ειδικότερα 

ζητήματα άλλων επιτροπών και μελών της Βουλής. Πολύτιμη δε ήταν η βοήθεια των 

μόνιμων αντιπροσώπων της Βουλής στο ΕΚ. 

 

Αποδοτική εξάλλου ήταν και αυτή τη χρονιά η συνεργασία της Βουλής με τους έξι 

Κυπρίους ευρωβουλευτές και άλλους Κυπρίους αξιωματούχους στο οικοδόμημα της 

ΕΕ, που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στις πολύ καλές σχέσεις Βουλής-ΕΚ και των 

λοιπών θεσμών της ΕΕ. Εξίσου αγαστή και καρποφόρα ήταν η συνεργασία του 

κυπριακού κοινοβουλίου όχι μόνο σε ευρωπαϊκά πλαίσια, αλλά και γενικότερα, με την 

κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών στην προσπάθεια προώθησης των 

συμφερόντων της Κύπρου και ευόδωσης του μακροχρόνιου αγώνα της για δικαίωση. 

Επίσης, ουσιαστική ήταν η συμβολή της συνεργασίας Βουλής-ΜΜΕ, αφού κλειδί στις 

προσπάθειές μας αποτελεί και η προβολή του έργου που επιτελείται, αλλά και η 

προσέγγιση με τους πολίτες του τόπου μας. 

 

Ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε και κατά την υπό αναφορά περίοδο μεγάλο αριθμό 

επιστολών-διαβημάτων προς ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους στη διεθνή 

πολιτική σκηνή, κατά κύριο λόγο σε σχέση με το Κυπριακό και τις συναφείς 

συνεχιζόμενες, ακόμα και κλιμακούμενες, προκλητικές δηλώσεις και δράσεις της 

Τουρκίας.   

 

Αξιόλογες τέλος υποχρεώσεις και σημαντικά αξιώματα ανέλαβαν Κύπριοι βουλευτές σε 

διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς όπου συμμετέχουν, ενισχύοντας το κύρος και 

την επιρροή της Βουλής και της Κυπριακής ∆ημοκρατίας ως αντιστάθμισμα του 

συγκριτικά μικρού μεγέθους της χώρας μας, προωθώντας έτσι τις θέσεις μας τόσο σε 

θέματα που μας απασχολούν, προεξάρχοντος του Κυπριακού, όσο και σε θέματα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος. Παρατίθεται στο Παράρτημα IX η σύνθεση των 

αντιπροσωπιών της Βουλής στους διάφορους οργανισμούς. 

 

∆ιμερείς σχέσεις 
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Η Βουλή ανέπτυξε και αυτή τη χρονιά έντονη δράση στον τομέα των διμερών της 

σχέσεων με άλλα εθνικά κοινοβούλια, με γνώμονα πάντοτε τις κοινές αρχές και αξίες και 

την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, προβάλλοντας την επιθυμία και βούληση για 

αμοιβαία στήριξη και αλληλεγγύη. Με ανταλλαγή επισκέψεων ή με επαφές επ’ ευκαιρία 

πολυμερών διοργανώσεων, καθώς και μέσω των συναντήσεων του Προέδρου και/ή 

επιτροπών και μελών της Βουλής με κυβερνητικούς και κοινοβουλευτικούς 

αξιωματούχους, πρέσβεις και άλλους εκπροσώπους στην Κύπρο και στο εξωτερικό, το 

κυπριακό κοινοβούλιο συνέχισε να ενημερώνει και να προωθεί τα θέματα του 

ενδιαφέροντός του, με έμφαση στο Κυπριακό και την κατάσταση της οικονομίας, όπως 

βέβαια και να ανταλλάζει απόψεις για θέματα αμοιβαίου και ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

Αναφέρονται ενδεικτικά επισκέψεις και/ή επαφές από και/ή προς την Ιορδανία και το 

Ισραήλ, τη Γαλλία και τη Βρετανία, την Εσθονία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη 

Ρουμανία και το Λουξεμβούργο, αλλά και την Ινδονησία και τη Νότιο Αφρική. Αξιόλογη 

ήταν και η συμμετοχή της Βουλής σε επιχειρηματικές αποστολές του ΚΕΒΕ προς 

αναβάθμιση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων της χώρας μας στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό. 

 

Επαφές και συνεργασία που συμβάλλει στην προώθηση των καλώς νοούμενων 

συμφερόντων της Κύπρου καταγράφονται και στο υπηρεσιακό επίπεδο των διμερών 

σχέσεων, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο πολυμερές. 

 

Οι αδελφικές σχέσεις με την Ελλάδα λειτούργησαν και κατά την υπό επισκόπηση 

περίοδο με ιδιαίτερη έμφαση και έκταση, τόσο με ανταλλαγές επισκέψεων όσο και στο 

επίπεδο των επαφών με τους Κυπρίους που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα μέσω 

των κατά τόπους οργανώσεών τους με την ευκαιρία εκδηλώσεων. Οι Κύπριοι βουλευτές 

φρόντισαν ανελλιπώς να συμμετάσχουν σ’ όλες τις διοργανώσεις της Βουλής των 

Ελλήνων στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο 

εξάμηνο του 2014.  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνέχισε 

επίσης δραστήρια το ρόλο της και ως Ομάδα Φιλίας με αντίστοιχες Ομάδες Φιλίας, που 

λειτουργούν στη βάση της αμοιβαιότητας σε άλλα κοινοβούλια. Ο αριθμός αυτών των 

Ομάδων Φιλίας αυξήθηκε σε συνολικά σαράντα πέντε (45) ανά τον κόσμο. 
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Συνεχίστηκαν αμείωτες, ίσως και ελαφρώς αυξημένες, οι επαφές με τους αποδήμους, 

πολύτιμους πρεσβευτές και συμπαραστάτες στην προώθηση της κυπριακής υπόθεσης 

προς τις κατά τόπους κυβερνήσεις και αρχές των χωρών όπου ζει η ομογένεια. Οι 

επαφές αυτές είχαν τη μορφή επισκέψεων από και προς την Κύπρο, συμμετοχής σε 

ένθεν και ένθεν εκδηλώσεις, αλλά και μέσω αλληλογραφίας με τους εκλελεγμένους 

εκπροσώπους τους. Ιδιαίτερες ήταν φέτος οι δραστηριότητες σε σχέση με την 40ή 

επέτειο των θλιβερών γεγονότων του 1974, με αμφίδρομες αποστολές από και προς 

την ομογένεια. ∆εν ξεχάστηκαν βεβαίως και τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι απόδημοι, για τα οποία η Βουλή επέδειξε γόνιμο ενδιαφέρον. 

 

Τέλος, ογκωδέστατη υπήρξε η αλληλογραφία, όπως και σε προηγούμενες περιόδους, 

για θέματα αμοιβαίου και ευρύτερου ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένων του Κυπριακού 

και της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας, στα πλαίσια της προώθησης των 

διμερών, αλλά και των πολυμερών σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

∆ιεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισμοί 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) 

 

Ψηφίσματα ΕΚ σε σχέση με το ρόλο και τη λειτουργία της τρόικας 

 

Οι εξελίξεις στον τομέα των οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων σε σχέση με την 

Κύπρο προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ΕΚ και απασχόλησαν τη Βουλή για 

σκοπούς διαφώτισης, αλλά και αντιμετώπισης των ίδιων των προβλημάτων και των 

δυσκολιών που ανεφύησαν. 

 

Αντιπροσωπία της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του ΕΚ 

επισκέφτηκε την Κύπρο από τις 9 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2014, στα πλαίσια περιοδείας 

σε χώρες της Ευρωζώνης που έχουν υπαχθεί σε προγράμματα δημοσιονομικής 

προσαρμογής (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρος). Σκοπός της επίσκεψης 

ήταν η ετοιμασία έκθεσης με επίμαχο θέμα τη λειτουργία και νομιμοποίηση της τρόικας 

στα πλαίσια άσκησης ελέγχου από το ΕΚ για τις συνθήκες και αποφάσεις που 
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οδήγησαν στη συνομολόγηση των εν λόγω προγραμμάτων προσαρμογής. Η 

αντιπροσωπία αποτελείτο από τους εισηγητές της έκθεσης κ. Othmar Karas 

(αντιπρόεδρο του ΕΚ- Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα-EPP) και Liêm Hoang Ngoc 

(Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και ∆ημοκρατών-S&D), καθώς και από τα 

μέλη της επιτροπής κ. Nils Torvalds (Συμμαχία Φιλελευθέρων και ∆ημοκρατών για την 

Ευρώπη-ALDE) και Jurgen Klute (Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των 

Πρασίνων των Βόρειων Χωρών-GUE/NGL). Η αντιπροσωπία έγινε δεκτή από τον 

Πρόεδρο της Βουλής και είχε κοινή συνάντηση με τους προέδρους και μέλη των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού.  

 

Ο Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι ένα όργανο που ασχολείται με σχέδια διάσωσης 

πρέπει να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένο και να λειτουργεί με κανόνες 

διαβούλευσης, λογοδοσίας και διαφάνειας. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι δε θα επιτραπεί 

πλέον να λειτουργεί η ΕΕ με όργανα που στερούνται δημοκρατικής νομιμοποίησης, 

ενεργούν αυθαίρετα και ασύδοτα και υπονομεύουν τις αρχές της κοινοτικής 

αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής, αλλά και τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και την 

πλήρη απασχόληση. 

 

Στη βάση των πορισμάτων της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, το 

ΕΚ υιοθέτησε στις 13 Μαρτίου 2014 ψήφισμα για το ρόλο και τη λειτουργία της τρόικας 

όσον αφορά στις χώρες της Ευρωζώνης που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 

δημοσιονομικής προσαρμογής. Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 448 ψήφους υπέρ, 140 

κατά και 27 αποχές, επισημαίνεται ότι η δημιουργία του σχήματος της τρόικας ήταν 

αναπόφευκτη στην πρώτη φάση της κρίσης, λόγω απουσίας κατάλληλων μηχανισμών 

και πολιτικών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, ασκείται έντονη κριτική στον τρόπο 

που λειτούργησαν οι επικεφαλής της τρόικας σε ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης 

των αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ζητήματα διαφάνειας, αλλά και 

στο συχνά ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ∆ιεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), όπως και 

στις αστοχίες της τρόικας στον οικονομικό σχεδιασμό και τις προτάσεις πολιτικής.  
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Στις 13 Μαρτίου 2014 το ΕΚ υιοθέτησε επίσης ψήφισμα, με 408 ψήφους υπέρ, 135 

κατά και 63 αποχές, με τίτλο “Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την 

κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της τρόικας”, στη βάση έκθεσης 

του εισηγητή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Alejandro 

Cercas (Σοσιαλιστές, Ισπανία). Το ψήφισμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ΕΚ τέθηκε 

στο περιθώριο, ενώ η ΕΚΤ έλαβε αποφάσεις εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της. 

∆ιαπιστώνει σαφείς παρατυπίες στις διαδικασίες που σχετίζονται με το ρόλο της 

τρόικας, ενώ επίσης σημειώνει ότι τα προγράμματα που καταρτίστηκαν δεν έλαβαν 

υπόψη κοινωνικούς παράγοντες, πλήττοντας έτσι τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και 

αυξάνοντας ανησυχητικά την ανεργία. Το ΕΚ καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 

υλοποιήσουν σχέδιο ανάκαμψης στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής 

ασφάλισης για τις χώρες σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που θα 

περιλαμβάνει μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και μέτρα για τόνωση της απασχόλησης. 

Το ψήφισμα καταλήγει ότι οι τρεις ουσιαστικότερες συνέπειες της πολιτικής λιτότητας 

είναι η σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας, η μαζική εξαφάνιση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται στο όριο της 

φτώχιας. Τέλος, το ΕΚ ζητά την παροχή στήριξης από την ΕΕ με κατάλληλους 

χρηματοδοτικούς πόρους για ανάκτηση των προτύπων κοινωνικής προστασίας. 

 

Επιστολές-διαβήματα του Προέδρου της Βουλής 

 

Ο Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 διάβημα προς τον 

Πρόεδρο του ΕΚ και τους Προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών της 

ΕΕ, ενημερώνοντάς τους για ψηφίσματα τα οποία επιδόθηκαν στη Βουλή από τις 

τοπικές αρχές των κατεχόμενων Μόρφου και Πυροḯου. Στο διάβημα μεταφέρεται η 

ανησυχία και διαμαρτυρία των νόμιμων κατοίκων για τη συνεχιζόμενη παραβίαση των 

βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων τους από μια χώρα η οποία επιθυμεί να ενταχθεί 

στην ΕΕ, για τη συστηματική δημογραφική αλλαγή των κατεχομένων και την 

καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

Επίσης, ο κ. Ομήρου απέστειλε στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 ευχαριστήρια επιστολή στον 

Πρόεδρο του ΕΚ αναφορικά με δηλώσεις του για την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης της 
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Κυπριακής ∆ημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να 

αναθερμανθεί η κυπριακή οικονομία και να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης.  

 

Στις 10 Απριλίου 2014 ο Πρόεδρος της Βουλής, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον 

αντιπρόσωπο της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων στη Βουλή, απέστειλε μήνυμα 

προς τους Προέδρους του ΕΚ, της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Μεσογείου, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο και προς τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας σχετικά με τα ανησυχητικά γεγονότα στην περιοχή Kessab 

στα βορειοδυτικά σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις 

αιματηρές επιθέσεις εναντίον αμάχων αρμενικής καταγωγής, στις καταστροφές 

θρησκευτικών χώρων και μνημείων και στις λεηλασίες περιουσιών που διέπραξαν, 

σύμφωνα με πληροφορίες, εξτρεμιστικές ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν ως 

ορμητήριο την Τουρκία. Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι τέτοιες επιθέσεις εναντίον 

αθώων πολιτών και δη συγκεκριμένων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων 

υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για τερματισμό της συνεχιζόμενης βίας και για 

ειρηνική επίλυση της κρίσης στη Συρία. Απηύθυνε δε έκκληση προς τους παραλήπτες 

του μηνύματός του όπως ασκήσουν την επιρροή τους προς την Τουρκία, ώστε να 

τερματιστούν αυτές οι επιθέσεις από το έδαφός της.  

 

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε στις 2 Μαΐου 2014 επιστολή διαμαρτυρίας 

προς τον Πρόεδρο του ΕΚ κ. Martin Schulz με αφορμή την αποστολή ρηματικής 

διακοίνωσης από την Τουρκία προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με την οποία 

γνωστοποιούσε νέες συντεταγμένες της ούτω καλούμενης οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας 

μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η ενέργεια 

αυτή της Τουρκίας και η αξίωσή της για επίσημη δημοσίευση των εν λόγω 

συντεταγμένων συνιστούν την πιο πρόσφατη από μια σειρά παράνομων και 

προκλητικών ενεργειών της χώρας αυτής σε βάρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, που 

πλήττει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. 

Τόνισε επίσης ότι η ενέργεια αυτή, η οποία ισοδυναμεί με “παραχώρηση” από το 

παράνομο κατοχικό καθεστώς τμήματος της ΑΟΖ της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην 

Τουρκία, αποτελεί μία ακόμα ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ειδικότερα του 

ευρωπαϊκού δικαίου, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου, όπως επισήμανε ο κ. Ομήρου, 
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έχει καταστεί η Σύμβαση του ΟΗΕ για το ∆ίκαιο της Θάλασσας. Η νέα πρόκληση της 

Τουρκίας, σημείωσε, είναι απαράδεκτη, αλλά και παράδοξη, αφού η Τουρκία δεν είναι 

συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.  

 

Το γεγονός ότι η Τουρκία προχώρησε στην ενέργεια αυτή εν μέσω συνομιλιών και ενώ 

το σεισμογραφικό πλοίο της “Μπαρμπαρός” συνεχίζει ανενόχλητα τις παράνομες 

έρευνές του σε τμήματα της κυπριακής ΑΟΖ, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Βουλής, 

είναι ενδεικτικό της αλαζονικής συμπεριφοράς της χώρας αυτής και της παντελούς 

έλλειψης καλής θέλησης να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της 

έναντι της ΕΕ προς επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό. Η 

Τουρκία ποτέ δεν απέκρυψε τους διχοτομικούς στόχους της σε βάρος της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας προς εξυπηρέτηση των γεωστρατηγικών της επιδιώξεων, κλιμακώνοντας 

την ένταση στην περιοχή, επισήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής. Προχωρεί δε στην 

υλοποίηση των σχεδιασμών της, ήτοι τουρκοποίηση των κατεχομένων και διεθνή 

αναγνώριση του παράνομου κατοχικού καθεστώτος.  

 

Ο Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε στις 8 Ιουλίου 2014 επιστολή διαμαρτυρίας προς 

τον Πρόεδρο του ΕΚ, με αφορμή τουρκικές αναφορές στην Κύπρο στο κείμενο της 

τουρκικής θέσης κατά την 52η Συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας στο 

Λουξεμβούργο. Ο κ. Ομήρου υπέδειξε μεταξύ άλλων τις απαράδεκτες και προκλητικές 

αναφορές της Τουρκίας στην Κύπρο ως “Ελληνοκυπριακή ∆ιοίκηση Νότιας Κύπρου”, 

καθώς και στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως ούτω καλούμενη “Τουρκική 

∆ημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, μια παράνομη και αποσχιστική οντότητα η οποία, 

τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, εγκαθιδρύθηκε και αναγνωρίζεται μόνο από την 

Τουρκία. Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στην άρνηση της Τουρκίας να 

τηρήσει τις υποχρεώσεις της οι οποίες απορρέουν από την ενταξιακή της πορεία και να 

εφαρμόσει το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσής της με την ΕΕ έναντι 

όλων ανεξαιρέτως των κρατών μελών. Καυτηριάζοντας τον τουρκικό χαρακτηρισμό της 

Κυπριακής ∆ημοκρατίας ως “εκλιπούσας”, ο κ. Ομήρου υπογράμμισε ότι το γεγονός 

αποτελεί απόδειξη της κακής πίστης και αρνητικής στάσης της Τουρκίας, ειδικότερα σε 

περίοδο διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού.  
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Σε απαντητική του επιστολή, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2014, ο Πρόεδρος του ΕΚ 

αναφέρθηκε στην υποστήριξη του ΕΚ προς τις διαπραγματεύσεις για επίλυση του 

Κυπριακού σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές της ΕΕ. Πολλές 

φορές, αναφέρει στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΕΚ, έχει ο ίδιος εκφράσει την 

προσωπική του απαρέσκεια για την ασέβεια που επιδεικνύουν οι τουρκικές αρχές προς 

την Κυπριακή ∆ημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στις δεσμεύσεις της Τουρκίας, υπογράμμισε 

την εγκυρότητα των συμπερασμάτων που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

στις 14 και 15 ∆εκεμβρίου 2006. 

 

Επ’ ευκαιρία της επανεκλογής του κ. Martin Schulz στην Προεδρία του ΕΚ, ο Πρόεδρος 

της Βουλής απέστειλε την 1η Ιουλίου 2014 συγχαρητήρια επιστολή στον επανεκλεγέντα 

αξιωματούχο, ευχόμενος κάθε επιτυχία στη συνέχιση των καθηκόντων του και 

εκφράζοντας ικανοποίηση για τη θετική εξέλιξη που σημειώθηκε στο συλλογικό αγώνα 

κατά του δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, 

με την εφαρμογή των προνοιών της Συνθήκης της Λισαβόνας που προβλέπουν τη 

σύνδεση μεταξύ των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών και του διορισμού του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η βούληση των Ευρωπαίων πολιτών 

διαδραματίζει πια κεντρικό ρόλο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και την εξέλιξή του. Ο 

Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε εξάλλου τη σημασία της διακοινοβουλευτικής 

συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πρωταγωνιστές τα κοινοβούλια ως ενσαρκωτές 

της δημοκρατίας.  

 

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον πρόεδρο της Προοδευτικής 

Συμμαχίας Σοσιαλιστών και ∆ημοκρατών-S&D του ΕΚ 

 

O Πρόεδρος της Βουλής είχε στις 30 Ιανουαρίου 2014 συνάντηση με τον πρόεδρο της 

Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και ∆ημοκρατών-S&D του ΕΚ κ. Hannes 

Swoboda, με την ευκαιρία της παρουσίας του κ. Swoboda στην Κύπρο για ενημέρωση 

των Ευρωπαίων πολιτών για τις ευρωεκλογές.  

 

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τον κ. Swoboda για την οικονομική κατάσταση 

στην Κύπρο και οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι ο δρόμος που ακολουθείται σήμερα 

στην Ευρώπη με τα σχέδια διάσωσης και τις ανάλγητες αποφάσεις και μέτρα που 
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επιβάλλει η τρόικα όχι μόνο δεν οδηγεί στην ανάκαμψη και το δρόμο της ανάπτυξης, 

αλλά βυθίζει τις χώρες που βρίσκονται υπό μνημόνιο σε βαθύτερη ύφεση, σε εκτόξευση 

της ανεργίας και κοινωνική δυστυχία. Αναφορικά με το ότι η τρόικα αποτελεί ένα μη 

δημοκρατικά νομιμοποιημένο όργανο, στο οποίο συμμετέχει μάλιστα ένας 

εξωευρωπαϊκός θεσμός, ο κ. Ομήρου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει ένας νέος 

θεσμός δημοκρατικά νομιμοποιημένος, ο οποίος θα έχει ευαισθησίες κοινωνικές και θα 

οδηγήσει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο Πρόεδρος της 

Βουλής προέβη επίσης σε ενημέρωση για το Κυπριακό και έθεσε το θέμα της πιο 

ενεργού εμπλοκής της ΕΕ στις προσπάθειες για λύση με το διορισμό μιας ευρωπαϊκής 

πολιτικής προσωπικότητας υψηλού κύρους και εγνωσμένης αντικειμενικότητας, που θα 

ενεργεί ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ, ώστε η λύση να είναι συμβατή με το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο.  

 

∆ιατάξεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2014 σχετικά με την Κύπρο  

 

Το ΕΚ ενέκρινε στις 20 Νοεμβρίου 2013 τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2014. Στα 

πλαίσια αυτά εγκρίθηκε χρηματοδοτική στήριξη, με σκοπό την ενθάρρυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το κονδύλι που δεσμεύτηκε 

για το 2014 ανέρχεται στα €31.482.000. Το αρχικό κονδύλι των €30 εκατομ. αυξήθηκε 

κατόπιν τροπολογίας των ευρωβουλευτών του ΕΛΚ κ. Ελένης Θεοχάρους (Κύπρος) και 

κ. Raimer Boge (Γερμανία). Στα πλαίσια του ίδιου κονδυλίου, για τη ∆ιερευνητική 

Επιτροπή Αγνοουμένων (∆ΕΑ) και την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική 

Κληρονομιά έχει δεσμευτεί το ποσό των €3.571.360 και €2.000.000, αντίστοιχα. 

 

Με σχετικό ψήφισμά του το ΕΚ ενέκρινε επίσης στις 20 Νοεμβρίου 2013 τη χρήση του 

Μέσου Ευελιξίας (Flexibility Instrument), ώστε να διατεθούν το 2014 επιπλέον €89,3 

εκατομ. αντί €78 εκατομ., που πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων για την Κύπρο.  

 

Επίσκεψη προέδρου Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-

Αγνοουμένων-Παθόντων στο ΕΚ 
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Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων- 

Αγνοουμένων-Παθόντων συμμετείχε στις 27 Νοεμβρίου 2013 σε συνεδρία της 

Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ, 

όπου μίλησε για το θέμα των αγνοουμένων. Η Κυπρία βουλευτής παρουσίασε το έργο 

της ∆ΕΑ και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η επιτροπή, ενώ τόνισε την ανάγκη 

εντατικοποίησης της προσπάθειας για συλλογή πληροφοριών για τους αγνοουμένους 

και τα σημεία ταφής τους, αφού ο χρόνος, επισήμανε, λειτουργεί εις βάρος της 

διαδικασίας. Αναφέρθηκε δε στις δυσκολίες που προκύπτουν από το γεγονός ότι 

αρκετά σημεία στα οποία πιθανόν να υπάρχουν τάφοι βρίσκονται σε περιοχές που 

θεωρούνται στρατιωτικές και όπου ο τουρκικός στρατός απαγορεύει την πρόσβαση. 

Εξάλλου, επανέλαβε το αίτημα να δοθεί πρόσβαση και στα αρχεία του τουρκικού 

στρατού, όπως και το αίτημα των συγγενών για εξιχνίαση των συνθηκών υπό τις οποίες 

χάθηκαν οι αγνοούμενοι. Ζήτησε δε συναφώς τη στήριξη των διεθνών θεσμών 

προάσπισης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αλλαγής της 

πρακτικής να αναγράφεται στα πιστοποιητικά θανάτου των αγνοουμένων ότι η αιτία 

θανάτου είναι άγνωστη. Ζητώντας τη συμβολή του ΕΚ, η πρόεδρος της επιτροπής 

τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω οικονομική στήριξη του προγράμματος ταυτοποίησης, 

ώστε να εντατικοποιηθούν οι εργασίες του.  

 

Τα ίδια αιτήματα υπέβαλαν και οι παρόντες Κύπριοι ευρωβουλευτές. Επιπλέον, έγινε 

αναφορά στην ανάγκη όπως το ΕΚ ασκήσει πίεση στις τουρκικές αρχές για άνοιγμα των 

στρατιωτικών αρχείων, στην ανάγκη να συμπληρωθεί το αναγκαίο υπολειπόμενο ποσό 

ύψους €500.000 από συνεισφορές και από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ζητήθηκε 

όπως διοριστεί νέος εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής του ΕΚ για το θέμα των 

αγνοουμένων στην Κύπρο. 

 

Η αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Kinga Gál (Ουγγαρία, ΕΛΚ) εξέφρασε την υποστήριξή 

της στα αιτήματα που τέθηκαν και ετοιμότητα για προώθηση του θέματος διορισμού 

εισηγητή από το ΕΚ για το θέμα των αγνοουμένων στην επόμενη συνεδρία των 

συντονιστών της επιτροπής του ΕΚ. Ο κ. Philip Clayes (Μη εγγεγραμμένοι, Βέλγιο) 

επισήμανε την απουσία προόδου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας και 

την άρνηση της χώρας να ανοίξει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της στην Κυπριακή 

∆ημοκρατία.   
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Η Κυπρία βουλευτής είχε με αυτή την ευκαιρία συναντήσεις με τους ευρωβουλευτές της 

Κύπρου και τις ευρωβουλευτές κ. Cornelia Ernst (Γερμανία, GUE/NGL) και κ. Μαρίνα 

Γιαννακουδάκη (Ηνωμένο Βασίλειο, Ομάδα Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών-ECR). 

 

Έκθεση Προόδου της Τουρκίας για το 2013 

 

Το ΕΚ υιοθέτησε το Μάρτιο του 2014 ψήφισμα σχετικά με την Έκθεση Προόδου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 για την Τουρκία. Το ψήφισμα χωρίζεται σε τέσσερα 

μέρη: αξιόπιστη δέσμευση και ισχυρά δημοκρατικά θεμέλια, τήρηση των κριτηρίων της 

Κοπεγχάγης, οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-

Τουρκίας. Περιλαμβάνονται δε αναφορές στο Κυπριακό. 

 

Ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο έχει η αναφορά στην αδυναμία της Τουρκίας να 

εφαρμόσει τις διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας-Τουρκίας και 

του πρόσθετου πρωτοκόλλου της για όγδοη συνεχή χρονιά, καθώς και ότι η Τουρκία 

πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και στην προώθηση 

καλών σχέσεων γειτονίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η Τουρκία πρέπει να εντείνει 

τις προσπάθειές της για την επίλυση των ανοικτών διμερών προβλημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών νομικών υποχρεώσεων και των διενέξεων 

σχετικά με τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, καθώς και τον εναέριο χώρο με τους 

άμεσους γείτονές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 

του διεθνούς δικαίου. 

 

Σημασία έχει και η αναφορά στη συμφωνία επανεισδοχής και τον οδικό χάρτη που θα 

οδηγήσει στην απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. 

Όπως αναφέρεται, η Τουρκία αποτελεί μία από τις κύριες χώρες διέλευσης παράνομης 

μετανάστευσης προς τις χώρες μέλη της ΕΕ και το ΕΚ την καλεί να υπογράψει και 

εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής το συντομότερο, όπως και την Επιτροπή να 

λάβει μέτρα για απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. 

 

Εκτενείς αναφορές στην Κύπρο γίνονται και στο μέρος “Οικοδόμηση σχέσεων καλής 

γειτονίας”, όπου το ΕΚ υπενθυμίζει την απόλυτη νομιμότητα της κυπριακής ΑΟΖ.  
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Το ΕΚ επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην επανένωση της Κύπρου, η οποία θα 

βασίζεται σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις κοινότητες, και ζητεί από την 

Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις. Την καλεί επίσης να αποσύρει τις 

δυνάμεις της από την Κύπρο, να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου 

στη διοίκηση του ΟΗΕ σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του οργανισμού και καλεί την Κυπριακή ∆ημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 

Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου να 

προωθηθεί θετικό κλίμα για την επιτυχή περάτωση των διαπραγματεύσεων για την 

επανένωση. 

 

Για το θέμα των αγνοουμένων χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας να παράσχει 

πρόσβαση στη ∆ΕΑ σε περιφραγμένη στρατιωτική περιοχή του “βορείου τμήματος της 

Κύπρου” και ενθαρρύνει την Τουρκία να επιτρέψει στην επιτροπή πρόσβαση στα 

σχετικά αρχεία και σε στρατιωτικές ζώνες, ενώ ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 

έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων. 

 

Σχετικά με την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, το ΕΚ τονίζει τη σημασία μιας 

συνολικής προσέγγισης και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει τον πολιτικό διάλογο 

μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αίροντας το βέτο της στη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη 

συμμετοχή της Κύπρου, ενώ καλεί την Κυπριακή ∆ημοκρατία να άρει το βέτο για 

συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. 

 

Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας και ειδικότερα για την Κύπρο, το ΕΚ 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών, 

γεγονός το οποίο, υπογραμμίζει το ΕΚ, έχει σοβαρό αντίκτυπο στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. 

 

∆ραστηριότητες στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της 

συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και εθνικών κοινοβουλίων 
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Κατά την υπό αναφορά περίοδο την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 

ανέλαβαν η Λιθουανία (Ιούλιος 2013-∆εκέμβριος 2013), η Ελλάδα (Ιανουάριος 2014-

Ιούνιος 2014) και η Ιταλία (Ιούλιος 2014-∆εκέμβριος 2014). Στα πλαίσια αυτά 

πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες κοινές συναντήσεις των επιτροπών του ΕΚ και 

των προέδρων ή/και μελών των αντίστοιχων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων.   

 

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Συνάντηση των Προέδρων 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας στο Βίλνιους, στις 

10 και 11 Νοεμβρίου 2013. Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η εφαρμογή και 

ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής της ΕΕ για την απασχόληση, με 

έμφαση σε ζητήματα νεανικής απασχόλησης.  

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων συμμετείχε στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες, στις 26 και 

27 Νοεμβρίου 2013, με θέμα την υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας του ΟΗΕ μετά το 

2015, καθώς και διάφορες πτυχές της αναπτυξιακής ατζέντας του οργανισμού. 

 

Οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών και Νομικών συμμετείχαν 

στη Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων στην Αθήνα, στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2014. Συζητήθηκαν θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής και φαινόμενα βίαιου εξτρεμισμού. Έγινε επίσης αποτίμηση 

του Προγράμματος της Στοκχόλμης.  

 

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εκπροσώπησε τη Βουλή σε διακοινοβουλευτική συνάντηση 

με θέμα “Κοινοβούλια της ΕΕ και παγκόσμια διακυβέρνηση” στις Βρυξέλλες, στις 18 

Φεβρουαρίου 2014. Τη συνάντηση απασχόλησαν ο ρόλος των κοινοβουλίων των 

χωρών μελών της ΕΕ σε πολυεθνικούς οργανισμούς και διεθνή βήματα, καθώς και η 

διακοινοβουλευτική συνεργασία μέσω παγκόσμιων κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών. 

 

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών σε δύο 

συνέδρια στις Βρυξέλλες, στις 5 Μαρτίου 2014, με θέμα την πρόληψη της βίας κατά των 
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γυναικών. Η πρώτη διάσκεψη συνδιοργανώθηκε στην έδρα του Συμβουλίου Υπουργών 

της ΕΕ από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στα πλαίσια της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και από τον Οργανισμό της ΕΕ για τα Θεμελιώδη 

∆ικαιώματα (FRA) με θέμα “Βία κατά των γυναικών σ’ όλη την επικράτεια της ΕΕ: 

Κακομεταχείριση στο σπίτι, στην εργασία, δημόσια και στο διαδίκτυο”. Η δεύτερη 

διακοινοβουλευτική συνάντηση, που είχε θέμα “Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών - 

Μία πρόκληση για όλους”, διοργανώθηκε από την Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα των 

Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του ΕΚ με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας. 

 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής σε διεθνή διάσκεψη που συνδιοργανώθηκε 

από την Ελληνική και την Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με θέμα «Τι 

πρεσβεύει η Ευρώπη: ανάπτυξη, απασχόληση και δικαιώματα: μπορεί η ΕΕ να 

ανταποκριθεί;». Οι εργασίες διεξήχθησαν στις 13 και 14 Μαρτίου 2014 στο ιταλικό 

κοινοβούλιο. Συζητήθηκε το θέμα της ανάκαμψης από την οικονομική κρίση μέσω της 

προώθησης μιας ισχυρής και αειφόρου ανάπτυξης, βασισμένης στην ασφαλή 

απασχόληση. Εξετάστηκε επίσης το ζήτημα της διασφάλισης του σεβασμού των 

βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και τον 

αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

συμμετείχε σε Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Παραγωγής, Εμπορίου και 

Θαλάσσιων Υποθέσεων στην Αθήνα, στις 16 και 17 Μαρτίου 2014, στα πλαίσια της 

Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήθηκαν θέματα γαλάζιας 

ανάπτυξης και οικοδόμησης μιας γαλάζιας οικονομίας, ζητήματα που αφορούσαν στην 

ευρωπαϊκή πολιτική για τις μεταφορές ως όχημα για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

καθώς και το θέμα της διευκόλυνσης της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στη χρηματοδότηση.  

 

Στην κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση στο ΕΚ με τίτλο “Μελλοντικές προτεραιότητες 

στον τομέα των πολιτικών ελευθεριών, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων”, στις 19 Μαρτίου 2014, η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της 
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Τη συνάντηση, που συνδιοργανώθηκε από 

τις αρμόδιες επιτροπές του ΕΚ και της Βουλής των Ελλήνων, απασχόλησαν θέματα 

όπως η ανάπτυξη της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, η ενίσχυση της 

αστυνομικής συνεργασίας, η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και 

ασύλου με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου, οι θεμελιώδεις ελευθερίες των 

πολιτών της ΕΕ στην ψηφιακή εποχή, ειδικότερα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα 

και την προστασία τους από μαζικές παρακολουθήσεις, καθώς και το θέμα της 

ανάπτυξης της ποινικής δικαιοσύνης και της σύστασης ευρωπαϊκής εισαγγελίας. 

Παρουσιάστηκαν επίσης οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μελλοντικές 

προτεραιότητες στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.  

 

∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ 

 

Εξαμελής αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μέλη των δύο επιτροπών, 

συμμετείχε στην 3η ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, που 

φιλοξενήθηκε στο Βίλνιους, μεταξύ 4 και 6 Σεπτεμβρίου 2013, στα πλαίσια της 

Λιθουανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.   

 

Τη ∆ιάσκεψη προσφώνησαν η Πρόεδρος της Λιθουανίας και ο Πρόεδρος του 

κοινοβουλίου της χώρας, ενώ κύριοι ομιλητές ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο 

οποίος μίλησε για την προώθηση της δημοκρατίας στην ευρύτερη Ευρώπη, και ο 

Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο οποίος αναφέρθηκε στα θέματα ΚΠΑΑ που 

απασχόλησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ∆εκεμβρίου 2013. Εξάλλου, ως είθισται, η 

Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας 

ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για θέματα που αφορούν στις σχετικές προτεραιότητες 

και στρατηγικές της ΕΕ. Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις με το γενικό γραμματέα του 

ΝΑΤΟ για τις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΕΕ. Σε δύο δε εργαστήρια συζητήθηκαν η στρατηγική 

σημασία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το χάσμα μεταξύ στρατιωτικών 

δυνατοτήτων και φιλοδοξιών της ΕΕ. Συζητήθηκαν επίσης τροποποιήσεις στον 

Κανονισμό Λειτουργίας της ∆ιάσκεψης, όπως αυτός συμφωνήθηκε κατά την ιδρυτική 

της συνάντηση στην Πάφο το Σεπτέμβριο του 2012. Το ίδιο θέμα απασχόλησε 
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σεμινάριο της ad hoc ομάδας εργασίας για αναθεώρηση του κανονισμού, που 

φιλοξένησε η Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, την 21η Φεβρουαρίου 2014. Στο 

σεμινάριο συμμετείχε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ως επικεφαλής της αντιπροσωπίας της Βουλής στη 

∆ιάσκεψη. Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των κοινοβουλίων 

της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας και της Ιρλανδίας, καθώς και του ΕΚ.  

 

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από εξαμελή αντιπροσωπία, αποτελούμενη από τους 

προέδρους, αναπληρωτές προέδρους και μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας, στην 4η ∆ιακοινοβουλευτική 

∆ιάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, που φιλοξένησε η Βουλή των Ελλήνων στις 3 

και 4 Απριλίου 2014. Κατά τη ∆ιάσκεψη ανταλλάχθηκαν απόψεις με τον Αντιπρόεδρο 

της κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τις προκλήσεις στον 

τομέα της ασφάλειας στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη και με την Ύπατη Εκπρόσωπο 

της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και 

Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προτεραιότητες στον τομέα της 

ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ και ειδικότερα για την κατάσταση στην Ουκρανία. Εξάλλου, 

συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του Συμβουλίου του ∆εκεμβρίου του 2013 και οι 

συναφείς εξελίξεις στους τομείς άμυνας και ασφάλειας με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

της Ελλάδας και τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Εξωτερικής ∆ράσης. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις σε παράλληλες ομάδες 

εργασίας που αφορούσαν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Θαλάσσια Ασφάλεια και τη 

Θαλάσσια ∆ιάσταση της ΚΠΑΑ, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου συμμετείχε ως 

κύριος ομιλητής ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και στην ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων στα πλαίσια 

της ΚΠΑΑ, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις σχετικές κοινοβουλευτικές 

πρακτικές. Οι τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας του θεσμού συζητήθηκαν εκ 

νέου. 

 

Στο περιθώριο της ∆ιάσκεψης πραγματοποιήθηκε η πρώτη άτυπη συνάντηση των 

επικεφαλής των αντιπροσωπιών των κοινοβουλίων του Νότου της ΕΕ, κατόπιν κοινής 

πρωτοβουλίας των επικεφαλής των αντιπροσωπιών των κοινοβουλίων Ελλάδας και 
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Κύπρου, με σκοπό το συντονισμό μεταξύ των χωρών του Νότου της ΕΕ για προώθηση 

θεμάτων κοινού ενδιαφέροντός τους ενόψει των εκάστοτε διασκέψεων.  

 

∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για θέματα Οικονομικής και ∆ημοσιονομικής 

∆ιακυβέρνησης της ΕΕ 

 

Αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού, συμμετείχε στην Ιδρυτική ∆ιακοινοβουλευτική 

∆ιάσκεψη για θέματα Οικονομικής και ∆ημοσιονομικής ∆ιακυβέρνησης της ΕΕ στο 

Βίλνιους, στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2013, στα πλαίσια της Λιθουανικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ. Η ίδρυση της ∆ιάσκεψης ήταν μέρος των Συμπερασμάτων της 

∆ιάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ στη Λευκωσία, μεταξύ 

21ης και 23ης Απριλίου 2013, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

ΕΕ. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονταν των σκοπών της ∆ιάσκεψης και σχετίζονταν με 

τον καθορισμό κατάλληλου πλαισίου για τη μετά την κρίση οικονομική διακυβέρνηση 

της ΕΕ, με την τραπεζική ένωση και την οικονομική ολοκλήρωση της ΕΕ, καθώς και με 

τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ.  

 

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε εξάλλου από την αναπληρώτρια πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον αναπληρωτή 

πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στην 

Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα και τη ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για την 

Οικονομική ∆ιακυβέρνηση της ΕΕ, συνδιοργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ και του ΕΚ, στις Βρυξέλλες, μεταξύ 20 και 22 Ιανουαρίου 2014. Η 

συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούσαν στην αντιμετώπιση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ, τη δημοκρατική νομιμότητα των 

προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, την προώθηση της ανάπτυξης και των 

θέσεων εργασίας στην ΕΕ μέσα από την πραγματική οικονομία, καθώς και την 

ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας στην ΟΝΕ. Τη ∆ιάσκεψη προσφώνησαν οι 

Πρόεδροι του ΕΚ, της Βουλής των Ελλήνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  
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∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕE 

 

O Πρόεδρος της Βουλής εκπροσωπήθηκε από μέλος του σώματος στη ∆ιάσκεψη 

Προέδρων των Κοινοβουλίων των χωρών μελών της ΕΕ στο Βίλνιους από τις 6 έως τις 

8 Απριλίου 2014. Η ∆ιάσκεψη προετοιμάστηκε στη Συνάντηση Γενικών ∆ιευθυντών των 

ίδιων κοινοβουλίων, επίσης στο Βίλνιους, από τις 26 έως τις 27 Ιανουαρίου 2014. Σε 

αυτή συμμετείχε η γενική διευθύντρια της Βουλής.  

 

Τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων απασχόλησαν τέσσερις θεματικές 

ενότητες: 

1. Ο ρόλος των κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής 

και χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

2. Έλεγχοι τήρησης της αρχής της επικουρικότητας πέντε χρόνια μετά την 

εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας.  

3. ∆ιακοινοβουλευτική συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.  

4. ∆ιακοινοβουλευτική συνεργασία στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και 

της δικαιοσύνης. 

 

Η ∆ιάσκεψη υιοθέτησε κείμενο συμπερασμάτων, καθώς και ∆ιακήρυξη για τη ∆ιεθνή 

Μέρα για τους Ρoμά. 

 

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του θέματος του ρόλου των κοινοβουλίων στην 

αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ο Κύπριος 

βουλευτής σημείωσε σωρεία πολυδιάστατων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η 

ΕΕ και οι οποίες έχουν σταδιακά επιφέρει κατάσταση κρίσης στην ήδη κλονισμένη 

εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.  

 

Αναφερόμενος στις χώρες της Ευρωζώνης οι οποίες βρίσκονται σε Προγράμματα 

Χρηματοδοτικής Στήριξης, ο βουλευτής υπογράμμισε τις ψυχρά εφαρμοσμένες 

πολιτικές λιτότητας οι οποίες έχουν επιβληθεί στις χώρες αυτές, έχουν διευρύνει το 

φάσμα μαζικής φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού και έχουν οξύνει δραματικά τα 

επίπεδα της ανεργίας, ειδικότερα στους νέους. Σε ό,τι αφορά στα μέτρα τα οποία έχουν 

ληφθεί από την ΕΕ για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ο βουλευτής υπέμνησε τα 
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σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για την εξυγίανση των οικονομικών πολιτικών της 

Ένωσης, ήτοι την αναδιάρθρωση του οικονομικού πλαισίου διακυβέρνησης της 

Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως πλατφόρμα συντονισμού των ενωσιακών 

δημοσιονομικών και μακροοικονομικών πολιτικών και τη σχεδιαζόμενη τραπεζική 

ένωση. Αναφερόμενος δε στο ρόλο των κοινοβουλίων σε αυτές τις διαδικασίες, 

υπογράμμισε ότι αυτός πρέπει να είναι ουσιαστικός για τη μεγαλύτερη δυνατή 

δημοκρατική νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών. Σε ό,τι αφορά στο 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ο βουλευτής σημείωσε ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να 

συμμετέχουν δυναμικότερα στη συζήτηση και διαμόρφωση των Εθνικών 

Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων και των Προγραμμάτων Σύγκλισης και 

Σταθερότητας προ της υποβολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής συμμετείχε σε 

δημοσιογραφική διάσκεψη του Τρίο Προεδρίας και του ΕΚ (οι Πρόεδροι των 

κοινοβουλίων της Κύπρου, της Λιθουανίας και της Ιταλίας και ο Πρόεδρος του ΕΚ). 

Αναφέρθηκε δε στην προηγούμενη διοργάνωση στη Λευκωσία τον Απρίλιο του 2013, 

που διεξήχθη υπό ιδιάζουσες συνθήκες, κυρίως για την Κύπρο, μετά τις γνωστές 

αποφάσεις του Eurogroup. Τόνισε δε κυρίως την ανάγκη να εμπεδωθεί στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της 

Ένωσης. Η ∆ιάσκεψη υιοθέτησε κείμενο συμπερασμάτων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η 

απόφαση για σύσταση της προταθείσας βάσει του άρθρου 13 της διακοινοβουλευτικής 

διάσκεψης η οποία θα αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων και 

του ΕΚ, ειδικότερα από τις αρμόδιες επιτροπές, και θα βασίζεται στη φόρμουλα της 

∆ιάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, αντικαθιστώντας τις συναντήσεις των 

προέδρων των αρμόδιων επιτροπών σε κάθε προεδρία. Οι πρόεδροι πρότειναν όπως η 

∆ιάσκεψη συνέρχεται δύο φορές ετησίως και συντονίζεται με τον κύκλο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  

 

∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 

Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC) 

 

Η Βουλή συμμετείχε στην 50ή ∆ιάσκεψη της COSAC στο Βίλνιους από τις 27 έως τις 29 

Οκτωβρίου 2013 στα πλαίσια της Λιθουανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της EE, 
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καθώς και στην 51η ∆ιάσκεψη της COSAC στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου 

2014, στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.  

 

Στην 50ή ∆ιάσκεψη συζητήθηκαν η Λιθουανική Προεδρία, η συνεισφορά της COSAC 

στην ενδυνάμωση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, οι ευρωεκλογές του 2014 ως 

πλατφόρμα συζήτησης για το μέλλον της ΕΕ με τους πολίτες της, το θέμα 

“Κοινοβουλευτική διπλωματία - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ουκρανία”, ο ρόλος των 

εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση και στον έλεγχο της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στην ΕΕ, η εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, η 

δημοκρατική νομιμότητα στην ΕΕ, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και οι προκλήσεις 

και προοπτικές του Ψηφιακού Θεματολογίου. Πραγματοποιήθηκε επίσης η Ιδρυτική 

Συνάντηση του Φόρουμ Γυναικών της COSAC.  

 

Υιοθετήθηκαν η Εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC και η Συνεισφορά και τα 

Συμπεράσματά της προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Όσον αφορά τη συμβολή της 

∆ιάσκεψης της COSAC στη διακοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ, 

σημειώνεται στο κείμενο της Συνεισφοράς η δέσμευση της ∆ιάσκεψης για ενδυνάμωση 

της δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας, η προώθηση του προδραστικού ρόλου 

των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και η 

συνεργασία μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και ΕΚ. Αναφορικά με τα επιτεύγματα της 

Λιθουανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνονται η πολιτική συμφωνία για 

το Πολυετές ∆ημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 και η σημασία του ενωσιακού 

προϋπολογισμού στους τομείς της ανάπτυξης, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς 

και των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η COSAC χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2013 για το ταμείο “Εγγύηση για τη 

Νεολαία”, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η ολοκλήρωση μιας πλήρους λειτουργικής 

αγοράς ενέργειας θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

οικονομίας. 

 

Υπογραμμίζεται η σημασία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην ασφάλεια, στη 

δημοκρατική ανάπτυξη και στην οικονομική ευημερία των Ανατολικών Εταίρων. Σε 

σχέση με το θέμα της Ουκρανίας, η COSAC εκφράζει την ελπίδα ότι η χώρα θα πληρεί 

τις προϋποθέσεις, ώστε να προχωρήσει στην υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης κατά 
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τη ∆ιάσκεψη στο Βίλνιους. Σχετικά με το θέμα της νομιμότητας της ΕΕ και το ρόλο των 

εθνικών κοινοβουλίων, αυτά παροτρύνονται να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο στις 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και να διερευνήσουν τρόπους 

αξιοποίησης των εργαλείων που τους παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας προς δόμηση 

ενός ευρωπαϊκού συστήματος διακυβέρνησης με περισσότερη νομιμοποίηση και 

λογοδοσία.  

 

Σε σχέση με τις ευρωεκλογές, η ∆ιάσκεψη υπογραμμίζει τη σημασία της ουσιαστικής 

εμπλοκής των Ευρωπαίων πολιτών και καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να οργανώσουν 

πολιτικές συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Αναφορικά με την 

εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τονίζεται η ανάγκη άσκησης 

συνεχούς κοινοβουλευτικού ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια.  

 

Κατά την 51η ∆ιάσκεψη συζητήθηκαν η κρίση στην Ουκρανία και οι συνεπακόλουθες 

προκλήσεις για την ΕΕ, οι πρόσφατες ευρωεκλογές, καθώς και το ζήτημα της 

αντιμετώπισης του κοινωνικού ελλείμματος στην ΕΕ με έμφαση στις πολιτικές 

απασχόλησης, ειδικότερα για τους νέους. Επίσης, διεξήχθη άτυπη συνάντηση με θέμα 

τις βέλτιστες πρακτικές για τη λογοδοσία αναφορικά με τη διαχείριση των 

χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ, όπως και συνάντηση του Φόρουμ Γυναικών της 

COSAC με θέμα “Επενδύοντας στις γυναίκες στο πλαίσιο της οικονομικής και 

δημοσιονομικής κρίσης”.  

 

Υιοθετήθηκαν η Εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC και η Συνεισφορά και τα 

Συμπεράσματά της προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στο κείμενο της Συνεισφοράς 

χαιρετίζεται η επιτυχής διεξαγωγή των ευρωεκλογών του Μαΐου του 2014 και 

εκφράζεται ανησυχία για τη χαμηλή προσέλευση των Eυρωπαίων πολιτών, καθώς και 

για την αύξηση των φαινομένων εξτρεμισμού και ξενοφοβίας. 

 

Σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), τονίζεται 

η σημασία εισαγωγής πολιτικών που να στοχεύουν θέματα γενικότερης ανεπάρκειας 

που ανεφύησαν μετά την κρίση. Σημειώνεται επίσης η σημασία ενός ενοποιημένου 

χρηματοδοτικού πλαισίου με κυριότερο πυλώνα την τραπεζική ένωση. Αναφορικά με το 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η ∆ιάσκεψη καλεί το Ευρωπαϊκό 
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Συμβούλιο να υιοθετήσει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για το νομοθετικό και 

λειτουργικό προγραμματισμό στο πνεύμα του Προγράμματος της Στοκχόλμης. 

 

Αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία, η ∆ιάσκεψη χαιρέτισε τις προεδρικές εκλογές 

στη χώρα και υπογράμμισε την υποστήριξή της στην κυριαρχία, στην ανεξαρτησία και 

στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Η 

∆ιάσκεψη καταδίκασε την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία, 

προτρέποντας την τελευταία να συνεργαστεί με το νέο Πρόεδρο της Ουκρανίας για έναν 

ειρηνικό και εποικοδομητικό διάλογο προς αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς και να 

αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις της από τα ουκρανικά σύνορα.  

 

Σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, υπογραμμίζεται το υψηλό 

ποσοστό ανεργίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, και χαιρετίζονται όλες οι σχετικές 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ∆ιάσκεψη προτρέπει 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισπεύσει τις ενέργειες για δημιουργία περισσότερων και 

καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους και καλεί όλα τα εθνικά κοινοβούλια 

να έχουν ενεργό συμμετοχή προς την κατεύθυνση αυτή μέσω της συμβολής τους στο 

σχεδιασμό του προγράμματος “Εγγύηση για τη Νεολαία”, καθώς και τον έλεγχο της 

εφαρμογής του.   

 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων συμμετείχε σε Συνάντηση των Προέδρων της COSAC στην Αθήνα, στις 26 

και στις 27 Ιανουαρίου 2014, καθώς και στις 17 και στις 18 Ιουλίου 2014 στη Ρώμη. 

Στην Αθήνα αντηλλάγησαν απόψεις για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της ΕΕ και για το ρόλο που τα θεσμικά όργανα της Ένωσης μπορούν 

να διαδραματίσουν, προκειμένου να επιτευχθεί επανασύνδεση της Ευρώπης με τους 

πολίτες της. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

προέβη σε ενημέρωση εκ μέρους των συμμετεχόντων στη συνεδρία των Προέδρων των 

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων του Νότου της ΕΕ για τα 

αποτελέσματα της Ιδρυτικής Συνάντησης, που φιλοξένησε η Βουλή στη Λευκωσία, στις 

24 και 25 Ιανουαρίου 2014.  
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Κατά τη Συνάντηση στη Ρώμη συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας 

και το θέμα των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020. Πραγματοποιήθηκε 

επίσης συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων του Νότου με κύριο θέμα συζήτησης τις μεσογειακές πολιτικές της ΕΕ για 

μια Ευρώπη που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη και στην πλήρη απασχόληση.  

 

Η Βουλή πραγματοποίησε στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2014, στη Λευκωσία, Ιδρυτική 

Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων του Νότου της ΕΕ, κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου της Επιτροπής 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στόχος της Συνάντησης η ουσιαστική 

συμβολή των αντιπροσωπιών του Νότου της COSAC στις εργασίες της ∆ιάσκεψης 

μέσω κυρίως του συντονισμού θέσεων και της εισήγησης θεμάτων για συμπερίληψη 

στην ημερήσια διάταξή της.  Στη Συνάντηση συμμετείχαν τα κοινοβούλια της Γαλλίας, 

της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της 

Σλοβενίας. Η ∆ιάσκεψη υιοθέτησε σχετική διακήρυξη.    

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣΕΜ) 

 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Βουλή εκπροσωπήθηκε από δύο εκ των τριών 

μελών της αντιπροσωπίας της στη ∆έκατη Σύνοδο της ΚΣΕΜ στην περιοχή της Νεκράς 

Θάλασσας, στην Ιορδανία, από τις 8 έως τις 9 Φεβρουαρίου 2014. Κύρια θέματα της 

Συνόδου ήταν η διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και το ανθρωπιστικό ζήτημα 

των Σύρων προσφύγων. 

 

Η Βουλή συμμετείχε με ένα βουλευτή σε συνεδρία της Επιτροπής Προαγωγής της 

Ποιότητας Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του Πολιτισμού στη Ρώμη από τις 

14 έως τις 15 Νοεμβρίου 2013. Συζητήθηκε το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής στη 

Μεσόγειο με αφορμή τις επαναλαμβανόμενες τραγωδίες με θύματα παράνομους 

μετανάστες και το θέμα της διδυμοποίησης πανεπιστημίων στην περιοχή της 

Μεσογείου.  

 

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από ένα μέλος της σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών 

Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων στις Βρυξέλλες, στις 7 
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Νοεμβρίου 2013.  Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Συρία με έμφαση στο ζήτημα των 

προσφύγων και στην ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή και αντηλλάγησαν απόψεις για 

τις προοπτικές ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. 

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η κυπριακή αντιπροσωπία στην ΚΣΣΕ συμμετείχε 

στις συνόδους της Συνέλευσης του Οκτωβρίου του 2013 και του Ιανουαρίου, του 

Απριλίου και του Ιουνίου του 2014. Τα μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν επίσης σε 

μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών και πολιτικών ομάδων της 

Συνέλευσης. Συνέχισαν δε το έργο διαφώτισης βουλευτών άλλων εθνικών 

αντιπροσωπιών και αξιωματούχων του οργανισμού σχετικά με την κατάσταση στην 

Κύπρο και το κυπριακό πρόβλημα. Μίλησαν επίσης για πληθώρα θεμάτων γενικότερου 

ενδιαφέροντος.  

 

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και Γενική Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για τα 

Παιδιά τοποθετήθηκε με δημόσιες παρεμβάσεις της σε πολλά θέματα που άπτονται της 

προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού, ενώ συμμετείχε επίσης ως θεσμικός 

εκπρόσωπος της Συνέλευσης σε σχετικά συνέδρια, διασκέψεις και συναντήσεις.  

 

Υπό την ιδιότητα του προέδρου της Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό, τη 

∆ιαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά της Συνέλευσης, μέλος της κυπριακής 

αντιπροσωπίας εκπροσώπησε την ΚΣΣΕ σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις μεταξύ 

άλλων της οργάνωσης “Europa Nostra”. Συνέβαλε δε καθοριστικά στην εξέταση 

ιδιαίτερα σημαντικών θεμάτων που αφορούν στην προστασία του πολιτισμού και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.  

 

Στις 11 Οκτωβρίου 2013 εγκαινιάστηκε η εκστρατεία “Ένα στα Πέντε” στην Κύπρο και 

συστάθηκε η Συντονιστική Επιτροπή για την υλοποίηση της εκστρατείας στη χώρα μας,  

στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος 2013-2016 “Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών, 

για να σταματήσει η σεξουαλική βία κατά των παιδιών: Ένα σχέδιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο”, με 

συγχρηματοδότηση  από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και το Συμβούλιο της Ευρώπης 
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(ΣτΕ). Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από το μέλος-σύνδεσμο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στο δίκτυο βουλευτών “Ένα στα Πέντε” της ΚΣΣΕ και εκπροσώπους 

από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, το δήμο 

Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Hope for 

Children UNCRC Policy Centre”, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και την Εθνική Επιτροπή UNESCO Κύπρου. Η 

Συντονιστική Επιτροπή έχει λάβει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και ανέλαβε διάφορες 

δράσεις με στόχο την προώθηση, την επικύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης 

Λανζαρότε του ΣτΕ στην Κύπρο, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση 

με το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. Σε όλες τις 

αναφερθείσες συνόδους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του κοινοβουλευτικού 

δικτύου “Ένα στα Πέντε”, όπου εξετάστηκαν πτυχές του φαινομένου με συμμετοχή 

εμπειρογνωμόνων.  

 

Στη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2013 η Κυπρία Εισηγήτρια της Επιτροπής Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης για το θέμα της καλύτερης αντιμετώπισης 

του καρκίνου του μαστού διοργάνωσε ειδική εκδήλωση ευαισθητοποίησης και 

διαφώτισης στην παρουσία του Προέδρου της ΚΣΣΕ και αξιωματούχων του 

οργανισμού.  

 

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού δικτύου της Συνέλευσης για την πάταξη και πρόληψη 

της βίας κατά των γυναικών, η Κυπρία Εισηγήτρια για το θέμα της αντιμετώπισης των 

θυτών βίας κατά των γυναικών αναφέρθηκε στη σύμβαση-πλαίσιο του ΣτΕ (Σύμβαση 

της Κωνσταντινούπολης) και στις πρόνοιες που περιέχει για μέτρα πρόληψης και 

προστασίας των γυναικών θυμάτων και τους μηχανισμούς ελέγχου των θυτών μετά την 

αποφυλάκισή τους.  

 

Σε ειδική τελετή κατά τη σύνοδο το ετήσιο βραβείο ανθρώπινων δικαιωμάτων “Václav 

Havel” δόθηκε στο Λευκορώσο ακτιβιστή Ales Bialiatski. Παρών ήταν και ο τέως 

βουλευτής και διά βίου μέλος της ΚΣΣΕ κ. Χρήστος Πουργουρίδης ως μέλος του 

Συμβουλίου Επιλογής του ιδρύματος “Václav Havel”. 
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Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στην ολομέλεια της ΚΣΣΕ ήταν η έκθεση του Βρετανού 

βουλευτή κ. Jim Sheridan για το θέμα των αγνοουμένων συνεπεία διενέξεων στην 

Ευρώπη και τις δυσκολίες που αναφύονται στις προσπάθειες διακρίβωσης της τύχης 

τους. Η Κυπρία βουλευτής μέλος της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και 

Εκτοπισμένων της Συνέλευσης μετείχε ενεργά στην προπαρασκευαστική διαδικασία, 

αλλά και στις εργασίες της ολομέλειας με σχετική ομιλία της για τον ανθρωπιστικό 

χαρακτήρα του προβλήματος και το ρόλο της Τουρκίας στο ζήτημα των αγνοουμένων 

της Κύπρου.  

 

Η Κύπρος εξάλλου περιλήφθηκε στην έκθεση του Εσθονού βουλευτή κ. Andres Herkel 

για την πρόοδο της διαδικασίας παρακολούθησης των κρατών μελών από την ΚΣΣΕ 

για την περίοδο 2012-2013. Στην έκθεση γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η Κυπριακή 

∆ημοκρατία έχει κυρώσει όλες τις σημαντικές συμβάσεις του οργανισμού και ότι 

υπάρχει μόνο μικρός αριθμός υποθέσεων στο Ε∆Α∆ εναντίον της. Κύρια προβλήματα 

που επισημαίνονται αφορούν στον υπερπληθυσμό των φυλακών, στη χαμηλή 

εκπροσώπηση γυναικών στο εθνικό κοινοβούλιο, σε θέματα καταπολέμησης της 

διαφθοράς, όπως αυτά εμπεριέχονται σε σχετικές εκθέσεις της GRECO, και στις 

ελλείψεις σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό τομέα στην έκθεση MONEYVAL. Σε σχετική 

παρέμβασή της η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας επισήμανε πως, παρότι η 

Κύπρος δεν τελεί υπό καθεστώς παρακολούθησης, καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια εν μέσω και της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής της κατάστασης, ώστε 

να υπάρξει σημαντική πρόοδος στα σημεία που αναφέρονται στην έκθεση. 

 

Σε συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής στο Παρίσι, στις 11 ∆εκεμβρίου 2013, 

συζητήθηκε η ενημερωτική έκθεση του Εισηγητή για την Κατάσταση στην Κύπρο 

Γερμανού βουλευτή κ. Joachim Hörster, όπου καταγράφονται οι τελευταίες εξελίξεις στο 

Κυπριακό. Στην έκθεση που κυκλοφόρησε μετέπειτα ως επίσημο έγγραφο της 

Συνέλευσης επισυνάφθηκαν αυτούσιες ως χωριστά παραρτήματα τόσο οι θέσεις της 

κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ όσο και οι θέσεις των Τουρκοκυπρίων 

εκπροσώπων στη Συνέλευση.   

 

Κατά το Πρώτο  Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2014 διεξήχθησαν εκλογές για την 

ανάδειξη νέου Προέδρου της Συνέλευσης. Εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία η 
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επικεφαλής της αντιπροσωπίας του Λουξεμβούργου και πρόεδρος της Ομάδας της 

Συμμαχίας Φιλελευθέρων και ∆ημοκρατών της Ευρώπης (ALDE) στην ΚΣΣΕ κ. Anne 

Brasseur. Μετά την εκλογή της τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας είχαν συνάντηση 

μαζί της σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα. Αφού δε τη συνεχάρησαν, την ενημέρωσαν για τις 

τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. 

 

Κατά την ίδια σύνοδο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας επανεξελέγη ως πρόεδρος 

της Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό και τη ∆ιαφορετικότητα και υπό αυτή την ιδιότητα 

εκπροσώπησε την ΚΣΣΕ σε διάφορα συνέδρια και διεθνή φόρα.  

 

Η Κυπρία Εισηγήτρια για το θέμα “Μετανάστες: ∆ιασφαλίζοντας την παρουσία τους ως 

πλεονέκτημα στις χώρες υποδοχής” παρουσίασε έκθεσή της στην ολομέλεια, 

αναδεικνύοντας τη θετική πλευρά της μετανάστευσης, ιδιαίτερα στον οικονομικό και 

κοινωνικό τομέα. Το σχετικό ψήφισμα προτρέπει τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τα 

οφέλη από τη μετανάστευση και να παρέχουν δίκαιη και αντικειμενική απεικόνιση των 

δημοσιονομικών και άλλων επιπτώσεων της παρουσίας των μεταναστών σε ό,τι αφορά 

την εργασία, την επιχειρηματικότητα, τη δημογραφία, την ανώτερη και πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Καλεί επίσης τις χώρες μέλη της ΚΣΣΕ όπως 

ενθαρρύνουν τα ΜΜΕ για σωστή και αμερόληπτη έρευνα και πληροφόρηση στο θέμα 

και να αποθαρρύνουν την καλλιέργεια εξτρεμιστικών απόψεων. 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2014 στη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδικό 

σεμινάριο της συντονιστικής επιτροπής Κύπρου “Ένα στα Πέντε” με τη συμμετοχή 

υπηρεσιακών παραγόντων της ΚΣΣΕ.   

 

Κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ στις 7 Μαρτίου 2014, 

στο Παρίσι, υιοθετήθηκε ψήφισμα και σύσταση με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά της 

Ευρώπης που κινδυνεύει. Στη σχετική έκθεση υπάρχουν και αναφορές για την 

καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου.  

Κατά το ∆εύτερο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2014 κυρίαρχο θέμα ήταν η διένεξη 

Ουκρανίας-Ρωσίας και η απόφαση για κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε σχέση με τη 

συμμετοχή της στην ΚΣΣΕ και σε άλλα θεσμικά όργανα του ΣτΕ. Η κυπριακή 
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αντιπροσωπία δε συμμετείχε στην κρίσιμη ψηφοφορία, έχοντας αναχωρήσει νωρίτερα 

από το Στρασβούργο για συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

Κατά την ίδια Σύνοδο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος 

της Υποεπιτροπής για τα ∆ικαιώματα των Μειονοτήτων. 

 

Στις 7 Μαΐου 2014 διεξήχθη στην Αθήνα συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών 

Υποθέσεων και ∆ημοκρατίας της Συνέλευσης, στην οποία συμμετείχε η επικεφαλής της 

κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ. Στα πλαίσια της συνεδρίας πραγματοποιήθηκε 

επίσης ∆ιάσκεψη με θέμα την ελευθερία της θρησκείας στη Μέση Ανατολή και στη 

Νότια Μεσόγειο. Μετά από σχετική τοποθέτηση του εκπροσώπου της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας στην ΚΣΣΕ η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας τόνισε σε 

παρέμβασή της ότι, παρ’ όλο που το τελευταίο διάστημα έγιναν κάποια μεμονωμένα 

βήματα σε ό,τι αφορά στην άσκηση λατρευτικών δικαιωμάτων Ελληνοκυπρίων πιστών 

στα κατεχόμενα, γεγονός παραμένει πως οι Ελληνοκύπριοι, πρόσφυγες και μη, δεν 

μπορούν ακόμη να ασκήσουν ελευθέρα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα εκεί εκτός 

ελάχιστων περιπτώσεων. Επισήμανε επίσης ότι γύρω στις πεντακόσιες εκκλησίες στο 

κατεχόμενο μέρος της χώρας μας έχουν είτε βεβηλωθεί είτε αφεθεί στο έλεος του 

χρόνου. Η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων, 

τόνισε η Κυπρία βουλευτής, δεν μπορεί να επιτρέπεται επιλεκτικά, σε συγκεκριμένες 

περιοχές και αραιά διαστήματα. Υπενθύμισε δε στους συμμετέχοντες τη Σύσταση 1957 

(2011) της ΚΣΣΕ, όπου γινόταν αναφορά στη διακοπή της χριστουγεννιάτικης 

λειτουργίας στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο και στην Αγία Τριάδα το 2010 και εκαλείτο η 

Τουρκία να διερευνήσει το συμβάν και να οδηγήσει τους υπευθύνους ενώπιον της 

δικαιοσύνης.   

 

Στις 12 και 13 Μαΐου 2014 η Βουλή φιλοξένησε τη συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών 

Θεμάτων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, καθώς και συνάντηση του 

κοινοβουλευτικού δικτύου “Ένα στα Πέντε”. Τη συνεδρία προσφώνησε ο Πρόεδρος της 

Βουλής και σε αυτή συμμετείχαν ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως για το 

θέμα των φιλικών προς το παιδί δικαστικών διαδικασιών, ο Υπουργός Υγείας για το 

θέμα των βέλτιστων υπηρεσιών για τον καρκίνο του μαστού και ο γενικός διευθυντής 

του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ζήτημα του 

νέου ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Το προσχέδιο έκθεσής της για τον καρκίνο του 
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μαστού παρουσίασε εξάλλου η Εισηγήτρια εκ μέρους της επιτροπής και επικεφαλής της 

κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ. Το κείμενο εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της 

επιτροπής. Η έκθεση αναμένεται να εγκριθεί από την ολομέλεια της Συνέλευσης στη 

Σύνοδο του Οκτωβρίου του 2014. Στην ίδια συνεδρία ανανεώθηκε η θητεία της Κυπρίας 

Γενικής Εισηγήτριας της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά για ακόμα ένα χρόνο. Στη συνεδρία του 

κοινοβουλευτικού δικτύου “Ένα στα Πέντε” συμμετείχαν, εκτός από τους βουλευτές-

συνδέσμους της εκστρατείας στις χώρες μέλη του oργανισμού, τα μέλη της 

Συντονιστικής Επιτροπής Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι της Γενικής Εισαγγελίας, 

του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, της Αστυνομίας Κύπρου και μη κυβερνητικών οργανισμών 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.  Ακολούθησε συνεδρία της Συντονιστικής 

Επιτροπής Κύπρου της εκστρατείας “Ένα στα Πέντε” στη Βουλή, στην παρουσία ξένων 

εμπειρογνωμόνων και άλλων ειδικών του ΣτΕ.  

 

Σε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ στο Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) στις 23 

Μαΐου 2014, με την ευκαιρία της έναρξης της εξάμηνης προεδρίας της Επιτροπής 

Υπουργών του ΣτΕ από το Αζερμπαϊτζάν, συμμετείχε η επικεφαλής της κυπριακής 

αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ. Στη διάρκεια συζήτησης του προσχεδίου έκθεσης και 

σύστασης του Μολδαβού βουλευτή κ. Valeriu Ghiletchi με θέμα την εκστρατεία του ΣτΕ 

“Ένα στα Πέντε”, η Κυπρία Γενική Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά αναφέρθηκε στην 

πρόοδο που επιτεύχθηκε στην εκστρατεία και εξέφρασε την ευαρέσκειά της για την 

ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ να παρατείνει για ακόμη ένα χρόνο την εκστρατεία, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι της και να εμπλακούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλοι οι αρμόδιοι 

φορείς, βοηθώντας ακόμη περισσότερα παιδιά που πέφτουν θύματα αυτού του 

ειδεχθούς εγκλήματος και ωθώντας ακόμη περισσότερες χώρες μέλη του oργανισμού 

να  επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση Λανζαρότε. 

 

Σε συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ 

στις 3 Ιουνίου 2014, στο Παρίσι, συζητήθηκε το θέμα των αγνοουμένων της Κύπρου 

μετά από εισήγηση και σχετική έκθεση του Βρετανού βουλευτή κ. Jim Sheridan. Στη 

συνεδρία προσκλήθηκαν τα μέλη της ∆ΕΑ, τα οποία παρουσίασαν τα τελευταία στοιχεία 

σε ό,τι αφορά στις ταυτοποιήσεις λειψάνων και το πρόγραμμα εκταφών της επιτροπής. 

Η Κυπρία βουλευτής μέλος της Επιτροπής της ΚΣΣΕ επισήμανε σε παρέμβασή της ότι 
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η όποια πρόοδος παρουσιάζεται έχει επιτευχθεί με πολύ αργούς ρυθμούς όχι μόνο 

λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και των πρακτικών δυσκολιών που 

συνδέονται με τις αρχαιολογικές, ανθρωπιστικές και γενετικές εξετάσεις, αλλά και λόγω 

ελλειμμάτων και καθυστερήσεων σε σχέση με την ερευνητική διαδικασία και την 

αδυναμία πρόσβασης στα τουρκικά στρατιωτικά και άλλα αρχεία. Εξίσου σημαντική, 

υπέδειξε, καθίσταται η απρόσκοπτη πρόσβαση της ∆ΕΑ σε όλη την επικράτεια της 

Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Η Τουρκία, υπογράμμισε, πρέπει να συνδράμει θετικά και 

αποτελεσματικά στο δύσκολο έργο της ∆ΕΑ και να συμμορφωθεί με όλα τα σχετικά 

ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Ε∆Α∆ και άλλων διεθνών οργάνων. Τα μέλη της ∆ΕΑ 

απηύθυναν μια τελευταία έκκληση προς τα μέλη της Επιτροπής της ΚΣΣΕ να 

μεσολαβήσουν προς τις κυβερνήσεις των χωρών τους, όπως και προς άλλους φορείς 

στο εθνικό και διεθνές επίπεδο για οικονομική ενίσχυση του έργου της ∆ΕΑ. 

 

Κατά το Τρίτο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2014 επανεξελέγη ο νυν Γενικός 

Γραμματέας του οργανισμού Νορβηγός υποψήφιος κ. Thorbjrn Jagland για περίοδο 

πέντε ετών. Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας μίλησε ενώπιον της ολομέλειας για το 

θέμα των αφίξεων μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων στις ακτές της Ιταλίας, 

αναφέροντας πως παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Κύπρος. Άλλο μέλος της 

αντιπροσωπίας μίλησε για το θέμα “Ταυτότητες και διαφορετικότητα σε 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες”, τονίζοντας πως, παρά τις τεράστιες αλλαγές στην Κύπρο 

μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματός της, που επηρέασαν 

σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική συνοχή, οι Κύπριοι κατάφεραν να διατηρήσουν το 

σεβασμό τους προς διαφορετικές κουλτούρες.  

 

Στην ίδια Σύνοδο, σε συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και 

Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και Γενική 

Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά παρουσίασε προκαταρκτικό σχέδιο έκθεσής της με 

θέμα τη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 

μέριμνας. Η επιτροπή το ενέκρινε και την εξουσιοδότησε να πραγματοποιήσει σχετικές 

επισκέψεις εργασίας στη Μολδαβία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα.  

 

Ο Κύπριος βουλευτής της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς κατέστη μέλος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και ∆εσμεύσεων των 
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κρατών μελών του οργανισμού, αυξάνοντας έτσι την εκπροσώπηση της Βουλής στη 

σημαντική αυτή επιτροπή της Συνέλευσης σε δύο μέλη.  

 

∆ιακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) 

 

Από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2013 τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε 

στην 129η Συνέλευση του IPU στη Γενεύη. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν 

στη συμβολή των κοινοβουλίων στη δημιουργία ενός ελεύθερου από πυρηνικά όπλα 

κόσμου, στην ανάπτυξη που αντιμετωπίζει τους κινδύνους λαμβάνοντας υπόψη 

δημογραφικές τάσεις και φυσικούς περιορισμούς, καθώς και στο ρόλο των 

κοινοβουλίων στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδιαίτερα των 

ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών, και στην πρόληψη της εκμετάλλευσής τους σε 

περιπτώσεις πολέμων και συγκρούσεων. Ως επείγον συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια 

διάταξη το θέμα “Ο ρόλος των κοινοβουλίων στην επίβλεψη της καταστροφής χημικών 

όπλων και την απαγόρευση της χρήσης τους”, για το οποίο υιοθετήθηκε κατά 

πλειοψηφία ψήφισμα.  

 

Τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην 130ή Συνέλευση του IPU στη 

Γενεύη από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου 2014. Πέρα από το κύριο θέμα με τίτλο “125 

χρόνια από την ίδρυση της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης: Ανανέωση των δεσμεύσεων 

για ειρήνη και δημοκρατίαˮ, υιοθετήθηκαν ψηφίσματα για τα θέματα που απασχόλησαν 

τις τρεις Μόνιμες Επιτροπές στην προηγούμενη Συνέλευση. Στην ημερήσια διάταξη 

συμπεριλήφθηκε ως επείγον το θέμα “Συμβολή της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για 

αποκατάσταση της ειρήνης και ασφάλειας και εδραίωση της δημοκρατίας στην Κεντρική 

Αφρικανική ∆ημοκρατία”. Υιοθετήθηκε σχετικό ψήφισμα κατά πλειοψηφία.  

 

Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας εξελέγη μέλος του προεδρείου της 

Μόνιμης Επιτροπής για την Ειρήνη και τη ∆ιεθνή Ασφάλεια. Άλλο μέλος της 

αντιπροσωπίας εξελέγη μέλος του προεδρείου της Μόνιμης Επιτροπής για τη 

∆ημοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα. Και οι δύο εξελέγησαν εκ μέρους της 

γεωπολιτικής ομάδας “Twelve-Plus”. 
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Έγινε επίσης συνάντηση της Ομάδας για την Κύπρο με τη συμμετοχή των μελών της 

αντιπροσωπίας της Βουλής και εκπροσώπων τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων. 

Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν στην επανέναρξη των απευθείας 

συνομιλιών για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. Υπογράμμισαν εκ νέου την ανάγκη 

επίτευξης βιώσιμης, λειτουργικής και κοινώς αποδεκτής λύσης στο πρόβλημα σύμφωνα 

με το διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές και αξίες της ΕΕ. 

Επανέλαβαν δε την αποφασιστικότητα και βούληση της πλευράς μας για λύση 

διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με μια κυριαρχία, μια υπηκοότητα και μια διεθνή 

προσωπικότητα. 

 

Ο προεδρεύων της Βουλής, τιμώντας στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 τη ∆ιεθνή Ημέρα της 

∆ημοκρατίας, ανέφερε ενώπιον της ολομέλειας ότι η μέρα αυτή αποτελεί για τα 

κοινοβούλια μια ευκαιρία να επαναλάβουν την ανάγκη συνεχούς στήριξης και ενίσχυσης 

της δημοκρατίας. Τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της μέρας αυτής και για την Κύπρο, 

όπου το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν καταδεικνύει ότι η υπεράσπιση των 

δημοκρατικών θεσμών απαιτεί επίπονη και συνεχή προσπάθεια και επαγρύπνηση όχι 

μόνο έναντι των όποιων πολιτικών προκλήσεων, αλλά και έναντι των τρεχουσών 

οικονομικών δοκιμασιών που ταλανίζουν τον κυπριακό λαό. Η δήλωση αναρτήθηκε 

στην επίσημη ιστοσελίδα του IPU. 

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΚΣΜ) 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στην ΚΣΜ με τετραμελή αντιπροσωπία. Τον 

Ιανουάριο του 2014 η αντιπροσωπία συμμετείχε στην 8η Ετήσια Σύνοδο της Ολομέλειας 

της ΚΣΜ στη Μασσαλία (Γαλλία). Στη Σύνοδο παρουσιάστηκε το έργο των τριών 

Μόνιμων Επιτροπών, ενώ εγκρίθηκαν εκθέσεις και ψηφίσματα σε θέματα που άπτονται 

των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Ομάδων Εργασίας που λειτουργούν στα πλαίσια των 

Μόνιμων Επιτροπών. Η ΚΣΜ υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης με το Πανεπιστήμιο 

της Κατάνιας (Σικελία) για συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας στη 

Μεσόγειο. Τιμήθηκαν εξάλλου με τα βραβεία ΚΣΜ 2013 προσωπικότητες και 

οργανισμοί που με τη δράση τους προωθούν τους σκοπούς της ΚΣΜ. 
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Τον Απρίλιο του 2014 μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΜ συμμετείχε σε 

Συνάντηση της Τρίτης Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΜ (θέματα διαπολιτισμικού διαλόγου 

και ανθρώπινων δικαιωμάτων) στην Αττάλεια (Τουρκία). Κατά τη Συνάντηση έγινε 

συζήτηση με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων για το θέμα της εμπορίας προσώπων, το 

ζήτημα των συνεπειών του βίαιου και καταναγκαστικού εκτοπισμού στις γυναίκες και τα 

παιδιά, καθώς και για το ρόλο της ΚΣΜ στην προώθηση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων.  

 

Σε χαιρετιστήρια ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών ο Υπουργός Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τουρκίας κ. Mevlüt Çavuşoğlu έκανε 

αναφορά στο κυπριακό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε αποτέλεσμα μιας εκκρεμούς 

σύγκρουσης, εκφράζοντας την ευχή οι δύο πλευρές να εξεύρουν μια λύση που να 

επιτρέπει στους Ελληνοκυπρίους και στους Τουρκοκυπρίους να ζήσουν μαζί. Κάλεσε 

δε την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εμπλακούν περαιτέρω στη διαδικασία των απευθείας 

διαπραγματεύσεων. Επίσης, στα πλαίσια των συζητήσεων επί του κεντρικού θέματος o 

Κύπριος βουλευτής αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι ο 

κυπριακός λαός έχει ιδίαν εμπειρία του βίαιου ξεριζωμού του από τις πατρογονικές 

εστίες και βιώνει μέχρι σήμερα τις οδυνηρές συνέπειες.  

 

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (CPA) 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο κυπριακός κλάδος του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου (Commonwealth Parliamentary Association-CPA) 

συμμετείχε με αντιπροσωπίες του στις εργασίες της 59ης Παγκόσμιας ∆ιάσκεψης στο 

Τζοχάνεσμπουργκ (Νότιος Αφρική) από τις 28 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2013, 

στο 44ο Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου (BIMR) στο 

Κάρντιφ (Ουαλία) από τις 27 έως τις 30 Μαΐου 2014, στο ∆ιεθνές Κοινοβουλευτικό 

Συνέδριο για την Αναπτυξιακή Ατζέντα του ΟΗΕ μετά το 2015 στο Λονδίνο από τις 25 

έως τις 28 Νοεμβρίου 2013, στο 4ο Κοινοβουλευτικό Εργαστήριο του Γουέστμινστερ, 

επίσης στο Λονδίνο, από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου 2014 για το ρόλο των αρμόδιων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών στην άσκηση οικονομικού ελέγχου των δημόσιων 

δαπανών, καθώς και στη ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας στο 

Γουέλινγκτον (Νέα Ζηλανδία) από την 21η έως τις 25 Ιανουαρίου 2014. 
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Η Βουλή συμμετείχε στην 59η Παγκόσμια ∆ιάσκεψη του CPA με τριμελή αντιπροσωπία. 

Κύριο θέμα ήταν οι αποτελεσματικές λύσεις που μπορεί να προτείνει η Κοινοπολιτεία 

στις σημερινές και μελλοντικές αναπτυξιακές προκλήσεις. Σε επιμέρους θεματικά 

εργαστήρια συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν στους Στόχους της Χιλιετίας του 

ΟΗΕ μέχρι το 2015, στο διαχωρισμό των εξουσιών σε σχέση με τη χρηστή 

διακυβέρνηση, στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις σε θέματα οικονομίας και 

επιχειρήσεων, στο ρόλο της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, καθώς 

και στη δημοκρατική διακυβέρνηση σε ένα τεχνολογικά διαχειριζόμενο περιβάλλον. Υπό 

την ιδιότητά του ως περιφερειακού αντιπροσώπου στην Εκτελεστική Επιτροπή του 

Συνδέσμου, ο Κύπριος αντιπρόσωπος συμμετείχε σε συνεδρίες της επιτροπής κατά την 

ίδια διάσκεψη.   

 

Κατά τη διάρκεια του 44ου Περιφερειακού Συνεδρίου BIMR η τριμελής αντιπροσωπία 

της Βουλής συζήτησε θέματα συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή, 

εμπλοκής των νέων στη δημοκρατική διαδικασία, καθώς και το θέμα της παράλληλης 

χρήσης δύο επίσημων γλωσσών σε κοινοβούλια μέλη της Κοινοπολιτείας. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης η καθιερωμένη Συνάντηση των Κλάδων της Περιφέρειας, 

στην οποία ανακοινώθηκε επίσημα η ανάληψη της διοργάνωσης του επόμενου, 45ου 

Περιφερειακού Συνεδρίου, από την Κύπρο από τις 24 μέχρι τις 27 Μαΐου 2015. 

 

Κύπριος βουλευτής μέλος της αντιπροσωπίας του CPA έλαβε μέρος σε συνέδριο και 

ημερίδα που διοργανώθηκαν από τον κλάδο Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο το 

Νοέμβριο του 2013 με θέμα την ισότητα και τη χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και 

στο ∆ιεθνές Κοινοβουλευτικό Συνέδριο για την Αναπτυξιακή Ατζέντα του ΟΗΕ μετά το 

2015.   

 

Στην ανά διετία ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας τον Ιανουάριο 

του 2014 συμμετείχε βουλευτής εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής. Κυριάρχησε το 

θέμα της προσέγγισης των πολιτών από τα κοινοβούλια στην ψηφιακή εποχή και 

εξετάστηκαν ζητήματα κοινοβουλευτικών προνομίων σε σχέση με την αποτελεσματική 

προστασία της δημοκρατίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά κοινοβούλια, 

όπως και το θέμα της διαφάνειας στα κοινοβουλευτικά δρώμενα. 
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Τέλος, μέλος της αντιπροσωπίας του κυπριακού κλάδου CPA συμμετείχε στο 4ο 

Κοινοβουλευτικό Εργαστήριο του Γουέστμινστερ, όπου εξετάστηκαν θέματα τα οποία 

αφορούσαν στο ρόλο των κοινοβουλίων στη διαδικασία διαχείρισης των δημόσιων 

οικονομικών και ιδιαίτερα στο ρόλο των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών ως 

προς τον οικονομικό έλεγχο, καθώς και την ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας των 

επιτροπών και έλλειψης πόρων. 

 

Koινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 

 

Πιο πρόσφατη δραστηριότητα της ΚΣ ΟΑΣΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν η 

23η Ετήσια Σύνοδος (Mπακού-Αζερμπαϊτζάν, 28 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2014) με θέμα τη 

διαδικασία “Ελσίνκι +40: Προς διασφάλιση ανθρώπινης ασφάλειας για όλους”, στο 

πλαίσιο της ομώνυμης διαδικασίας του ΟΑΣΕ για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του 

οργανισμού προς μια “Κοινωνία Ασφάλειας” μέχρι το 2015, σηματοδοτώντας την 40ή 

επέτειο της υπογραφής της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι. 

 

Η τριμελής κυπριακή αντιπροσωπία μετείχε ενεργά στις εργασίες της ολομέλειας και 

των τριών επιτροπών της Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας, 

Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Τεχνολογίας, Επιστήμης και Περιβάλλοντος και 

Επιτροπή για τη ∆ημοκρατία, τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα). 

Πέραν των παρεμβάσεών τους στις συζητήσεις, υποστήριξαν είκοσι τρεις κυπριακές 

τροπολογίες στα προσχέδια ψηφισμάτων των επιτροπών και σε αριθμό επιπρόσθετων 

ψηφισμάτων, καθώς και τροπολογίες άλλων αντιπροσωπιών. Τα υιοθετηθέντα 

ψηφίσματα των επιτροπών και άλλα δεκατέσσερα επιπρόσθετα ψηφίσματα συνθέτουν 

το τελικό έγγραφο της Συνόδου “∆ιακήρυξη του Μπακού και Ψηφίσματα”.   

 

Η κυπριακή αντιπροσωπία κατήγγειλε την πάγια τουρκική αδιαλλαξία, την άρνηση από 

την Τουρκία της ύπαρξης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και τα τουρκικά βέτο για 

συμμετοχή της Κύπρου σε αριθμό διεθνών οργανισμών και μηχανισμών, 

περιλαμβανομένων κάποιων του ΟΑΣΕ, καθώς και τις τουρκικές μεθοδεύσεις που 

στοχεύουν στη διεθνή αναγνώριση μιας παράνομης ούτω καλούμενης 
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“τουρκοκυπριακής κρατικής οντότητας”. Τόνισε τη σταθερή δέσμευση της 

ελληνοκυπριακής πλευράς σε μια συνολική και εποικοδομητική προσέγγιση στη 

διαδικασία των απευθείας συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, που προϋποθέτει τη 

συζήτηση όλων των ουσιαστικών πτυχών του προβλήματος, για τις οποίες η Τουρκία 

φέρει την κύρια ευθύνη. Υπογράμμισε ότι οιεσδήποτε προτάσεις κατατίθενται στις 

συνομιλίες και εκφεύγουν του πλαισίου του ΟΗΕ και της συμφωνημένης 

διαπραγματευτικής βάσης και αφίστανται του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου 

σίγουρα δεν υποβοηθούν τη διαδικασία.  

 

Έγιναν επίσης αναφορές στον κεντρικό ρόλο της ενέργειας ως κυρίαρχου 

διακυβεύματος εντός και πέραν της Μέσης Ανατολής για επίτευξη περιφερειακής 

συνεργασίας και ασφάλειας με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

Καταγγέλθηκαν οι τουρκικές απειλές και εχθρικές ενέργειες κατά την άσκηση από την 

Κυπριακή ∆ημοκρατία των κυριαρχικών ενεργειακών δικαιωμάτων της εντός της 

κυπριακής ΑΟΖ. Σημειώθηκε ότι για την Κύπρο η οχύρωση του γεωστρατηγικού της 

ρόλου ως εναλλακτικού διαδρόμου προς ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και πρωταρχικό στόχο της συνολικής ενεργειακής 

στρατηγικής της χώρας. Υπογραμμίστηκαν οι εξαίρετες σχέσεις της Κύπρου με τους 

Άραβες γείτονές της και το Ισραήλ και τονίστηκε ότι η Κυπριακή ∆ημοκρατία ασκεί τα 

κυριαρχικά ενεργειακά της δικαιώματα εντός της ΑΟΖ της βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ 

για το ∆ίκαιο της Θάλασσας. 

 

Στις τοποθετήσεις αυτές αντέδρασε στο επίπεδο της Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων και 

Ασφάλειας ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπίας, εκ των αντιπροέδρων της 

Συνέλευσης. Αρνούμενος ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, αλλά 

αποτελεί, όπως είπε, «θέμα ανανέωσης του συνεταιρισμού μεταξύ των συνιδιοκτητών 

του νησιού, τον οποίο κατέστρεψε η ελληνοκυπριακή πλευρά το 1963», ο Τούρκος 

βουλευτής προέβη σε αναληθείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς, προβάλλοντας τις 

γνωστές τουρκικές θέσεις όσον αφορά στο Κυπριακό και στο δήθεν εποικοδομητικό 

ρόλο της Τουρκίας στην τρέχουσα διαδικασία των συνομιλιών. Απάντηση δόθηκε από 

τον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπίας, ο οποίος τόνισε ότι το Κυπριακό 

αποτελεί κατεξοχήν πρόβλημα εισβολής και κατοχής και παρέπεμψε στα ψηφίσματα 

του ΟΗΕ για την Κύπρο. Υπογράμμισε δε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας στις 
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προσπάθειες για επίτευξη λύσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα εν λόγω 

ψηφίσματα. 

 

Αναφορές έγιναν και στις κατάφωρες παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και ελευθεριών του κυπριακού λαού ως αποτέλεσμα της τουρκικής 

εισβολής. Κλήθηκε δε η Τουρκία να συμμορφωθεί με όλες τις δεσμεύσεις της προς την 

ΕΕ και με όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, 

περιλαμβανομένης της Απόφασής του στην 4η ∆ιακρατική Προσφυγή της Κύπρου κατά 

της Τουρκίας.  

 

Επισημάνθηκε εξάλλου ότι,  πέραν του δικού της προσφυγικού προβλήματος, η 

Κύπρος παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε μεταναστευτικές πιέσεις. Τονίστηκε 

συναφώς ότι, ως αποτέλεσμα της εξυγίανσης με ίδια μέσα και των οδυνηρών μέτρων 

λιτότητας που της επιβλήθηκαν από το Εurogroup, η Κύπρος αντιμετωπίζει υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, ενώ πέραν του 27% των Κυπρίων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της 

φτώχιας. Υπογραμμίστηκε η επείγουσα ανάγκη για πιο αποτελεσματική μεταναστευτική 

πολιτική με γνώμονα την κοινή ανάληψη ευθύνης και περισσότερη αλληλεγγύη προς τις 

χώρες που δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις, ιδιαίτερα υπό το φως της ανόδου ακροδεξιών 

κομμάτων και των τάσεων εθνικισμού και ξενοφοβίας. Έγινε επίσης αναφορά στην 

υπογραφή Συμφωνίας Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και κλήθηκε η 

Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της έναντι της ΕΕ, περιλαμβανομένης της 

εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας και της Συμφωνίας Επανεισδοχής και σε 

σχέση με την Κυπριακή ∆ημοκρατία ως οι υποδείξεις διαδοχικών Ευρωπαϊκών 

Συμβουλίων.  

 

Σημειώθηκαν εξάλλου οι συνεχείς προσπάθειες της Κύπρου για ανάκαμψη και 

ανάπτυξη. Υπογραμμίστηκε ότι η Κύπρος εφαρμόζει επιμελώς το οικονομικό της 

πρόγραμμα, όπως επιβεβαιώνει η τέταρτη θετική αξιολόγηση της τρόικας. Σημειώθηκε 

ως σημαντική εξέλιξη η έξοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές, επισημάνθηκε ωστόσο 

ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές προκλήσεις, που αφορούν κυρίως στα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια και στα υψηλά ποσοστά ανεργίας κυρίως μεταξύ των νέων. 
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Κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις ήταν η κρίση στην Ουκρανία. Μέλος της κυπριακής 

αντιπροσωπίας σημείωσε τις προσπάθειες της ελβετικής προεδρίας του ΟΑΣΕ για 

τερματισμό της κρίσης και την υποστήριξη της Κύπρου στον Οδικό Χάρτη του ΟΑΣΕ για 

εφαρμογή της Κοινής ∆ήλωσης της Γενεύης της 17ης Απριλίου 2014, τονίζοντας την 

ανάγκη πολιτικής επίλυσης του ζητήματος. Υπογράμμισε συναφώς την ανάγκη 

διατήρησης των διαύλων επικοινωνίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία. 

 

Προηγήθηκε η 13η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ (Βιέννη, 13-14 Φεβρουαρίου 

2014), που είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της Ετήσιας Συνόδου.  

 

Στις παρεμβάσεις τους στις Επιτροπές Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας και 

Οικονομικών Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος δύο μέλη της 

κυπριακής αντιπροσωπίας έκαναν αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης 

Φεβρουαρίου 2014, που σηματοδοτεί την επανέναρξη απευθείας συνομιλιών, και 

επαναβεβαίωσαν την προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς στο στόχο της 

επίτευξης συνολικής λύσης στο Κυπριακό σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.  

 

Στο πλαίσιο συζήτησης στην ίδια επιτροπή του θέματος “Κοινοβουλευτικός έλεγχος των 

ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας: Η διασφάλιση της διαφάνειας στο 

εθνικό και διεθνές επίπεδο”, Κύπριος βουλευτής επισήμανε ότι η περιοχή του ΟΑΣΕ 

γίνεται μάρτυρας στρατιωτικών ενεργειών που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές 

δίκαιο, καθώς και μη στρατιωτικών ενεργειών που στερούνται νομικής βάσης και/ή 

δημοκρατικής νομιμότητας. Αναφέρθηκε επίσης στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκεί 

η Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά στις ένοπλες δυνάμεις και δυνάμεις 

ασφαλείας κυρίως μέσω της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού. Ως δόκιμο 

παράδειγμα διεθνούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας στον τομέα αυτό σημείωσε την 

Ιδρυτική Συνάντηση της ∆ιακοινοβουλευτικής ∆ιάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, 

που φιλοξένησε η Βουλή το Σεπτέμβριο του 2012, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 

διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.   

 

Στο πλαίσιο συζήτησης για τη συνεργασία στη διαχείριση του νερού στην περιοχή του 

ΟΑΣΕ στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος, δεύτερος Κύπριος βουλευτής σημείωσε την ανάπτυξη συνεργασιών 
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μεταξύ της Κύπρου και τρίτων χωρών στους τομείς της ενέργειας και της διαχείρισης 

των υδάτινων πόρων, τονίζοντας ότι η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά ενεργειακά της 

δικαιώματα εντός της ΑΟΖ της σύμφωνα με τη Σύμβαση για το ∆ίκαιο της Θάλασσας. 

Επισημαίνοντας τις επιπτώσεις των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών στις 

οικονομίες των νότιων ευρωπαϊκών χωρών περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης, 

τόνισε ότι, παρά τη βαθιά οικονομική ύφεση, η Κύπρος καταβάλλει τεράστιες 

προσπάθειες για ανάκαμψη και ανάπτυξη, με έμφαση στη γεωργική και αγροτική 

ανάπτυξη, στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προστασία του 

περιβάλλοντος ως βασικές συνιστώσες μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής 

πολιτικής.  

 

Η κυπριακή αντιπροσωπία μετείχε τέλος στη 12η Φθινοπωρινή Συνάντηση (Μπούτβα-

Μαυροβούνιο, 5-7 Οκτωβρίου 2013), στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε  το 

Μεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του ΟΑΣΕ με θέματα την κατάσταση στη Συρία 

και “Μεσόγειος: Mια Ένωση Πολιτισμών”. Πραγματοποιήθηκε επίσης διάσκεψη με θέμα 

“Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

O ρόλος του ΟΑΣΕ”. 

 

Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως 

γέφυρας διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Μέσης Ανατολής, καθώς και μεταξύ των ίδιων των 

χωρών της περιοχής. Τόνισε ότι η ιστορία δέκα χιλιάδων χρόνων της Κύπρου, με 

έντονο το στοιχείο του πολιτισμού και της διαπολιτισμικότητας, αποτελεί πολύτιμο 

εργαλείο στην άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής. Στηλιτεύοντας τις κατάφωρες 

παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων που η Κύπρος υφίσταται εδώ και 

σαράντα σχεδόν χρόνια, ως αποτέλεσμα της σε βάρος της στρατιωτικής επίθεσης, 

επισήμανε πως, παρά το γεγονός ότι το Κυπριακό δεν είχε ποτέ θρησκευτικές ή 

πολιτιστικές ρίζες, η καταστροφή της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς στα 

κατεχόμενα συνιστά μια τραγική διάσταση του προβλήματος. Αναφέρθηκε επίσης στο 

νομικό αγώνα που διεξάγει η Κύπρος για επαναπατρισμό λεηλατημένων πολιτιστικών 

αντικειμένων. Το ίδιο μέλος σημείωσε τη σημαντική θέση της πολιτιστικής διπλωματίας 

στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και την ενεργό δράση 

της Εκκλησίας της Κύπρου για προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου, καθώς και το 
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σημαντικό ρόλο των πανεπιστημίων της χώρας στην προώθηση του διαπολιτισμικού 

διαλόγου και της συνεργασίας.  

 

Στις τοποθετήσεις αυτές αντέδρασε μέλος της τουρκικής αντιπροσωπίας, εκφράζοντας 

τη δήθεν ειλικρινή επιθυμία της χώρας του για επίλυση του “πενηντάχρονου” κυπριακού 

προβλήματος και εξαίροντας το δήθεν “ανοικτό πνεύμα” της Τουρκίας στην 

«οιανδήποτε αμοιβαία συμφωνημένη πολιτική λύση βάσει των εγγενών συστατικών 

εξουσιών των δύο λαών, της μεταξύ τους πολιτικής ισότητας και συνιδιοκτησίας του 

νησιού». Πρόβαλε ισχυρισμούς περί της δυνατότητας ελεύθερης άσκησης από τους 

Ελληνοκυπρίους των θρησκευτικών τους καθηκόντων στη “βόρεια Κύπρο” σε 

αντιδιαστολή με την “περιορισμένη”, όπως είπε, δυνατότητα των Τουρκοκυπρίων, 

καθώς και περί της καταστροφής ή μη επαρκούς συντήρησης τεμενών στη “νότια 

Κύπρο”. Κατηγόρησε δε την ελληνοκυπριακή πλευρά για μη ανταπόκριση στη δήθεν 

ετοιμότητα της τουρκικής πλευράς για “επεξεργασία εποικοδομητικών ιδεών” για 

συντήρηση και αναπαλαίωση των θρησκευτικών χώρων και μνημείων.  

 

Τους τουρκικούς ισχυρισμούς απέρριψε άλλο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας. 

Τονίστηκε η ειλικρινής επιθυμία της ελληνοκυπριακής πλευράς για λύση του κυπριακού 

προβλήματος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. 

Υπογραμμίστηκε ότι η συντήρηση μουσουλμανικών ιερών χώρων αποτελεί σημαντική 

πτυχή στις προσπάθειες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας για διαφύλαξη του πολιτισμού και 

της θρησκευτικής πολυμορφίας της. Καταρρίφθηκαν οι ισχυρισμοί περί σεβασμού των 

χριστιανικών εκκλησιών και μνημείων στα κατεχόμενα και στηλιτεύτηκαν οι κατάφωρες 

παραβιάσεις των θρησκευτικών και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών των 

Ελληνοκυπρίων εγκλωβισμένων. 

 

Για το θέμα της Συρίας το ίδιο μέλος ανέφερε ότι η Κυπριακή ∆ημοκρατία, ως γειτονική 

χώρα, με τη δική της πικρή εμπειρία της στρατιωτικής επίθεσης, των προσφύγων και 

των εκτοπισμένων, παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, γεγονός που, όπως 

επισήμανε, αντικατοπτρίζεται και στο υιοθετηθέν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

ψήφισμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2013. Υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Κύπρου να 

συνδράμει όπως πάντοτε στις προσπάθειες εκκένωσης υπηκόων της ΕΕ και τρίτων 

χωρών από τις περιοχές σύρραξης, ο βουλευτής τόνισε ότι η δεινή οικονομική 
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κατάσταση της Κύπρου δεν της επιτρέπει να δεχθεί Σύρους πρόσφυγες, παρά μόνο ως 

βραχυπρόθεσμος σταθμός. Σημείωσε επίσης την οικονομική και τη σε είδος 

συνεισφορά της Κύπρου για τους Σύρους πρόσφυγες στην Ιορδανία και στο Λίβανο.  

 

Ο βουλευτής σημείωσε ιδιαίτερα την επιλογή της Κύπρου από τον ΟΗΕ ως βάσης 

υποστήριξης της Μικτής Επιτροπής του Οργανισμού για την Απαγόρευση Χημικών 

Όπλων (ΟΑΧΟ)-ΟΗΕ για καταστροφή του συριακού χημικού οπλοστασίου σύμφωνα με 

το Ψήφισμα 2118 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.  

 

Το ίδιο μέλος μετείχε σε συζήτηση για τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης 

στην ασφάλεια. Αναφερόμενος στην Κύπρο, επισήμανε την ταχύτερη αύξηση της 

ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Τόνισε τις αγωνιώδεις 

προσπάθειες της Κύπρου να συνέλθει από το σοκ της πρωτοφανούς διάσωσης με ίδια 

μέσα και της βίαιης συρρίκνωσης του τραπεζικού της τομέα ως αποτέλεσμα των 

αποφάσεων του Eurogroup του Μαρτίου του 2013. Επισημαίνοντας εξάλλου την 

αυξανόμενη παγκόσμια μετανάστευση, υπογράμμισε την ανάγκη περιορισμού της 

νόμιμης μετανάστευσης σε τομείς όπου υπάρχουν πραγματικές ελλείψεις, ιδιαίτερα σε 

χώρες όπως η Κύπρος, οι οποίες αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας και 

δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις. Τόνισε ακόμα την ανάγκη παράλληλων 

προσπαθειών για καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και της παράνομης 

μετανάστευσης με σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών.  

 

Σε συζήτηση, τέλος, με θέμα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των 

διασυνοριακών απειλών και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην 

περιοχή του ΟΑΣΕ άλλο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας υπογράμμισε ότι η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντάσσεται στις προτεραιότητες της εξωτερικής 

πολιτικής της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε όλες τις 

σχετικές διεθνείς συμβάσεις, επιδεικνύει πλήρη προσήλωση στην εφαρμογή του 

Ψηφίσματος 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στηρίζει τις προτεραιότητες 

και τους στόχους της Στρατηγικής της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και 

του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα και τη ∆ημοκρατία. 

 

∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (∆ΣΟ) 
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Η αντιπροσωπία της Βουλής στη ∆ΣΟ είναι τετραμελής και τα πλείστα μέλη της 

διατηρούν, μετά και τις πρόσφατες εκλογές στην ολομέλεια της ∆ΣΟ τον Ιούνιο του 

2014 στη Μόσχα, σημαντικές θέσεις σε όργανα της Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, ο 

επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας είναι μέλος της ∆ιεθνούς Γραμματείας, της 

Επιτροπής Παιδείας και της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας με τη 

∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας. Τη θέση του 

προέδρου της Επιτροπής Ανθρώπινων ∆ικαιωμάτων κατέχει το δεύτερο μέλος της 

κυπριακής αντιπροσωπίας, ενώ το τρίτο μέλος είναι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών 

και της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας.  

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν δύο κοινές συνεδριάσεις της 

∆ιεθνούς Γραμματείας και των προέδρων των επιτροπών, μία τον Οκτώβριο του 2013 

στη Βηθλεέμ και μία το Μάιο του 2014 στη Θεσσαλονίκη. Αντιπροσωπία της Βουλής 

συμμετείχε στη συνεδρίαση της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε ανασκόπηση της δράσης της 

∆ΣΟ και προγραμματισμός μελλοντικών δραστηριοτήτων.  

 

Τον Ιούνιο του 2014 πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα η 21η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 

∆ΣΟ, η οποία είχε εορταστικό χαρακτήρα, δίνοντας συνέχεια στις επετειακές 

εκδηλώσεις που ξεκίνησαν πέρυσι στην Αθήνα, με τη συμπλήρωση εικοσαετίας από 

την ίδρυση της ∆ΣΟ, με κεντρικό θέμα “Κοινοβουλευτική ∆ημοκρατία-Χριστιανισμός-

Ορθοδοξία: αξίες και έννοιες”. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της 

Ρωσικής Κρατικής ∆ούμας κ. Sergey Naryshkin, ενώ αναγνώστηκε και χαιρετιστήριο 

μήνυμα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επίσης, Υπουργοί Πολιτισμού 

χωρών μελών της ∆ΣΟ, περιλαμβανομένου του Κυπρίου Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού, υπέγραψαν κοινή διακήρυξη στήριξης του έργου της ∆ΣΟ.  

 

Κυπριακής καταγωγής βουλευτής από την Αργεντινή, ο κ. Ανδρέας Ζώττος, εξέφρασε 

τη θλίψη του για τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή στην Κύπρο και τη σύληση της 

θρησκευτικής κληρονομιάς από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις. Περιέγραψε δε 

προσωπική του τραυματική εμπειρία στις κατεχόμενες περιοχές, καλώντας τη ∆ΣΟ να 
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συνεχίσει να στηρίζει με το έργο της και τα ψηφίσματά της τις προσπάθειες του 

κυπριακού λαού για επίλυση του προβλήματος.   

 

Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ) 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε το 2001, λόγω της γεωγραφικής κατάταξης της 

Κύπρου στην περιοχή της ∆υτικής Ασίας στον ΟΗΕ, μέλος του Συνδέσμου Ασιατικών 

Κοινοβουλίων για την Ειρήνη, που μετονομάσθηκε το 2006 σε Ασιατική 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή συμμετείχε 

με διμελή αντιπροσωπία στην 6η Ετήσια Σύνοδο της ΑΚΣ στο Ισλαμαμπάντ (Πακιστάν) 

από τις 8 έως τις 11 ∆εκεμβρίου 2013. Στη διάρκεια της Συνόδου συζητήθηκαν από τις 

αρμόδιες επιτροπές της Συνέλευσης και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια στη συνέχεια 

προσχέδια ψηφισμάτων επί διάφορων θεμάτων, όπως οι σχέσεις μεταξύ ασιατικών 

κοινοβουλίων και κυβερνήσεων, τα ασιατικά κοινοβούλια κατά της τρομοκρατίας, το 

Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας της ΑΚΣ, η διεθνής οικονομική κρίση, καθώς και 

περιβαλλοντικά θέματα. Υιοθετήθηκε επίσης η ∆ιακήρυξη του Ισλαμαμπάντ για την 

πολιτική και οικονομική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. 

 

H Βουλή συμμετείχε με ένα βουλευτή σε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΑΚΣ για 

την Οικονομία και Αειφόρο Ανάπτυξη στην Τζακάρτα της Ινδονησίας από τις 2 έως τις 5 

Ιουνίου. Εξετάστηκαν προσχέδια ψηφισμάτων για τις επιπτώσεις της διεθνούς 

οικονομικής κρίσης, την άμβλυνση της φτώχιας, την ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς, 

καθώς και τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και τις προσπάθειες αναδάσωσης. Ο 

Κύπριος βουλευτής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα 

της ενέργειας, στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και στη συμβολή τους στις προσπάθειες για πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη και 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και ευρύτερα στις προσπάθειες για οικονομική 

ανάκαμψη. Στο περιθώριο της συνεδρίας ο Κύπριος βουλευτής είχε συναντήσεις με 

αξιωματούχους της ΑΚΣ και της Ινδονησίας. 

 

Προηγήθηκε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της ΑΚΣ στην 

Άγκυρα από τις 14 έως τις 15 Μαΐου 2014, όπου η Βουλή δήλωσε πρόθεση να 

συμμετάσχει με δύο βουλευτές. Αίτημα της Βουλής προς τους Τούρκους διοργανωτές 
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μέσω της ΑΚΣ όπως η κυπριακή αντιπροσωπία λάβει θεωρήσεις εισόδου κατά την 

άφιξη στη χώρα απορρίφθηκε. Ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε διάβημα 

διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της ΑΚΣ εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του 

σώματος. Επισήμανε ότι η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης θεωρήσεων εισόδου 

για την Τουρκία είναι απαράδεκτη σε ό,τι αφορά τους Κυπρίους πολίτες, καθότι 

υποχρεούνται μέσω της διαδικασίας αυτής να επιλέξουν ως χώρα διαμονής τους την 

“Ελληνοκυπριακή ∆ιοίκηση Νότιας Κύπρου”, ενώ το ψευδοκράτος αναφέρεται ως 

“Τ∆ΒΚ”, μια παράνομη οντότητα, όπως υπενθύμισε ο Πρόεδρος της Βουλής, που δεν 

αναγνωρίζεται από καμιά χώρα πλην της Τουρκίας. 

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ) 

 

Παρά τη μη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, η Βουλή συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεων σε 

ad hoc βάση σε Σεμινάρια Μεσογειακού ∆ιαλόγου, που διοργανώνει η Ειδική Ομάδα 

της ΚΣ ΝΑΤΟ για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.  

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε σε Σεμινάριο 

Μεσογειακού ∆ιαλόγου, που συνδιοργάνωσαν η εν λόγω Ειδική Ομάδα και η 

Υποεπιτροπή για Μετάβαση και Ανάπτυξη της ΚΣ ΝΑΤΟ. Το σεμινάριο φιλοξένησε στη 

Ρώμη το κοινοβούλιο της Ιταλίας στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2013.    

 

Κατά το σεμινάριο συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι περιφερειακές 

επιπτώσεις και η διεθνής αντίδραση στο θέμα της Συρίας. Επίσης, συζητήθηκαν οι 

εξελίξεις στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, η 

οικοδόμηση βιώσιμου κράτους στη Λιβύη και οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή 

σταθερότητα, η πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Αίγυπτο, όπως και οι 

ανθρωπιστικές επιπτώσεις της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
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Γ. Έρευνες, εκδόσεις, εκδηλώσεις 

 

Γενικά 

 

Στον τομέα ερευνών, εκδόσεων και εκδηλώσεων αναπτύχθηκε και κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η εντεταλμένη υπηρεσία έδωσε 

ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική έρευνα και μεθοδική συγκέντρωση στοιχείων 

συναφών με τη δράση του κυπριακού κοινοβουλίου, με στόχο την τροχοδρόμηση 

διάφορων ιστορικών εκδόσεων. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη γλωσσική και εκδοτική 

επιμέλεια των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας, καθώς και όλων των υπό 

έκδοση κειμένων που ετοιμάζονται από τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής (εκθέσεις 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, υπό ψήφιση σχέδια νόμου, ερωτήσεις βουλευτών). 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην άμεση ενημέρωση και στον εμπλουτισμό της 

ιστοσελίδας της Βουλής. Τέλος, με στόχο την υλοποίηση της επιθυμίας της Bουλής να 

στηρίζει τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών και να συμμετέχει στην 

αντιμετώπιση πολλών κοινωνικών προβλημάτων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε 

μια σειρά από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.  

 

Πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας 

 

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. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της οικονομικής περισυλλογής για εξοικονόμηση 

χαρτιού τα κείμενα αυτά διετίθεντο στους βουλευτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 

εσωτερικού δικτύου της Βουλής, ενέργεια που ταυτόχρονα εξυπηρετεί και την 

οικολογική ευαισθησία που επιδεικνύει το κοινοβούλιο. Παράλληλα, τα πρακτικά της 

ολομέλειας καταχωρίζονταν στην ιστοσελίδα της Βουλής, γεγονός που αποτελεί 

συνεισφορά στον πολίτη και αξιόλογη υπηρεσία στον τομέα της διαφάνειας της 

πολιτικής ζωής του τόπου. Τέλος, επισημαίνεται ότι συνεχίστηκε και κατά την υπό 

αναφορά σύνοδο η στενή συνεργασία της εντεταλμένης υπηρεσίας με το Κυβερνητικό 
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Τυπογραφείο. Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας 

περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 

 

Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

 

Η υποβολή ερωτήσεων από τα μέλη του σώματος προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους 

υπουργούς αποτελεί έναν αξιόλογο τομέα δράσης των βουλευτών και ταυτόχρονα 

ενισχύει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού μέσω των υποβαλλόμενων 

ερωτήσεων ελέγχεται η εκτελεστική εξουσία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις της. Κατά 

την Τρίτη Σύνοδο της ∆έκατης Βουλευτικής Περιόδου υποβλήθηκαν από τους 

βουλευτές επτακόσιες ογδόντα τρεις (783) ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην 

αρμόδιους υπουργούς οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ (878) απαντήσεις, από τις οποίες 

τριακόσιες οκτώ (308) 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 Mέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 

 

Εκδοτικές δραστηριότητες 

 

 Ευρετηρίαση πρακτικών 

Η ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας θεωρείται εκ 

των ων ουκ άνευ, αφού η χρήση των πρακτικών ενός κοινοβουλίου χωρίς την 

ύπαρξη των σχετικών ευρετηρίων είναι πρακτικά δύσκολη, αν όχι ανέφικτη. 

Συνακόλουθα, η προσφυγή χωρίς τη βοήθεια των ευρετηρίων στην εμπειρία 

πενήντα και πλέον χρόνων κοινοβουλευτικής ζωής καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής 

τόσο για τα μέλη και τις υπηρεσίες του κοινοβουλίου όσο και για τους ερευνητές 

και το ευρύ κοινό. Μέσα στα πλαίσια αυτά συνεχίστηκε και κατά την υπό 

επισκόπηση σύνοδο ταυτόχρονα με τη γλωσσική επιμέλεια των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της ολομέλειας η ευρετηρίασή τους. Παράλληλα, άρχισε και σχεδόν 

ολοκληρώνεται η υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος, η σύνταξη και 

κυκλοφορία των ευρετηρίων των πρακτικών των δέκα κοινοβουλευτικών συνόδων 

της Πρώτης Βουλευτικής Περιόδου, από τον Αύγουστο του 1960 μέχρι και το Μάιο 

του 1970.  
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  ∆έκατη Βουλευτική Περίοδος 2011 - 2016 (αναθεωρημένη έκδοση) 

 Βιογραφικά Βουλευτών της Κυπριακής ∆ημοκρατίας (συμπληρωματική 

έκδοση) 

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2011 και τη νέα σύνθεση της Βουλής που 

προέκυψε, κυκλοφόρησε η έκδοση “∆έκατη Βουλευτική Περίοδος 2011 - 2016”, 

που παρουσιάζει το προφίλ της νέας Βουλής, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά 

των μελών της. Το εν λόγω έντυπο, που κυκλοφόρησε και στην αγγλική γλώσσα 

με τίτλο “Tenth Parliamentary Term 2011-2016”, κυκλοφόρησε πρόσφατα σε 

αναθεωρημένη έκδοση, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στη σύνθεση του 

σώματος μετά τις προεδρικές εκλογές, αλλά και των αλλαγών που σημειώθηκαν 

στα κοινοβουλευτικά κόμματα . Παράλληλα, εκτυπώθηκε συμπληρωματική έκδοση 

με τα βιογραφικά των νέων μελών του κοινοβουλίου στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα. Σημειώνεται ότι για τις εν λόγω αλλαγές ενημερώθηκε αμέσως η 

ιστοσελίδα της Βουλής. 

 

 Ιούλιος - Αύγουστος 1974: Πραξικόπημα, Τουρκική Εισβολή «∆εν Ξεχνούμε, 

Αγωνιζόμαστε και ∆ιεκδικούμε» 

Στην 37η επέτειο του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής 

εισβολής η Βουλή διοργάνωσε και παρουσίασε στο αίθριό της, από τις 15 έως τις 

29 Ιουλίου 2011, σχετική έκθεση φωτογραφίας. Στην υπό αναφορά σύνοδο και 

σαράντα χρόνια μετά από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή οι 

φωτογραφίες της έκθεσης, που αποτυπώνουν τη μεγάλη τραγωδία του 1974 που 

υπέστη ο λαός και ο τόπος μας, από την προπραξικοπηματική περίοδο μέχρι τη 

συντέλεση του δίδυμου εγκλήματος και τις οδυνηρές συνέπειές του, τον ξεριζωμό 

διακοσίων χιλιάδων Ελληνοκυπρίων, το δράμα των αγνοουμένων και των 

οικογενειών τους, τους εγκλωβισμένους της Καρπασίας, την καταστροφή της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μεταφέρθηκαν σε έντυπη μορφή σε μια έκδοση 

που κυκλοφόρησε στα πλαίσια της εκδήλωσης-συναυλίας “Μικρός λαός και 

πολεμά… 40 χρόνια μετά. Προσμένουμε, αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε”, που 

πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄. Πρόκειται για 

ιστορική έκδοση, η οποία σύντομα θα μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα, που 

επιδιώκει να κρατήσει άσβεστη τη μνήμη αυτών που βίωσαν τον πόνο και την 
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καταστροφή του 1974 και να διαφωτίσει τους νεότερους για την τραγικότερη 

σελίδα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.   

 

Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις 

 

Ο στόχος της Βουλής να στηρίξει τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία 

και να καταστεί το κοινοβούλιο ένας χώρος προσιτός και προσπελάσιμος στον κάθε 

πολίτη της ∆ημοκρατίας εξυπηρετήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο με την 

πραγματοποίηση διάφορων πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων. 

 

 Εκδήλωση στα πλαίσια της Εβδομάδας Καρδιάς σε συνεργασία με την 

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου - “Στους ρυθμούς της εβδομάδας καρδιάς” 

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, στα πλαίσια της Εβδομάδας Καρδιάς, 

πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε συνεργασία με 

την Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου, εκδήλωση με τίτλο “Στους ρυθμούς της 

εβδομάδας καρδιάς”. Η εκδήλωση περιλάμβανε χαιρετισμό του Προέδρου της 

Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου, ομιλία από το δόκτορα Πέτρο Αγαθαγγέλου, 

πρόεδρο της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, καθώς και παρουσιάσεις της 

επιδημιολογικής έρευνας των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων στον κυπριακό 

πληθυσμό από τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας και αντιπρόεδρο της 

Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου δόκτορα Λοΐζο Αντωνιάδη και του 

προγράμματος πρωτογενούς αγγειοπλαστικής - Stent for life από τον εθνικό 

συντονιστή του προγράμματος και γραμματέα της Καρδιολογικής Εταιρείας 

Κύπρου δόκτορα Γιώργο Μ. Γεωργίου. Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης επίδειξη 

αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής από εκπαιδευτές του Κυπριακού Συμβουλίου 

Αναζωογόνησης, καθώς και έκθεση φωτογραφίας νοσηλευτών της Καρδιολογικής 

Εντατικής Μονάδας Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με θέμα 

“Άσκηση και Καρδιά”. 

 

 Εκδήλωση με θέμα “Η ανακύκλωση το ρίχνει στη μόδα” 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 η Βουλή διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 

Καθηγητών/τριών Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας, έκθεση δημιουργιών 
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μαθητών και μαθητριών μέσης εκπαίδευσης από ανακυκλώσιμα υλικά, που 

ετοιμάστηκαν στα πλαίσια του μαθήματος οικιακής οικονομίας - αγωγής υγείας. Η 

έκθεση περιλάμβανε φωτογραφίες, ενδυμασίες, κοσμήματα και άλλες κατασκευές 

και στόχευε στην ενημέρωση του κοινού για απόκτηση περιβαλλοντικής 

συνείδησης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίδειξη μόδας 

από μαθήτριες για προβολή των δημιουργιών τους. Στην εκδήλωση απηύθυναν 

χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ κ. Θέμης 

Πολυβίου. Ακολούθησαν ομιλίες από την Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης 

Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας κ. Εύα Νεοφύτου και την πρόεδρο του 

Συνδέσμου Καθηγητών/τριών Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας κ. Σύλια 

Λουκαΐδου. 

 

 Έκθεση φωτογραφίας για τη Μόρφου - “Ενθύμιο 35 Χρόνια” 

Στις 10 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποδήμων ∆ιαμερίσματος 

Μόρφου Αγγλίας, έκθεση φωτογραφίας με τίτλο “Ενθύμιο 35 Χρόνια”. Η εκδήλωση 

περιλάμβανε ομιλία από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, χαιρετισμό 

από τον κ. Νίκο Κοτζιαμάνη, γλύπτη και πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων 

∆ιαμερίσματος Μόρφου Αγγλίας, απαγγελία ποιήματος και σύντομο μουσικό 

πρόγραμμα με τη χορωδία του Πολιτιστικού Ομίλου Μόρφου. Η έκθεση 

περιλάμβανε φωτογραφίες από το βιβλίο του Συνδέσμου Αποδήμων 

∆ιαμερίσματος Μόρφου Αγγλίας, που αποτυπώνουν τις δραστηριότητες του 

συνδέσμου στα τριάντα πέντε χρόνια από την ίδρυσή του και τη συνεισφορά του 

στον αγώνα για ελευθερία. Στο τέλος της εκδήλωσης ο Σύνδεσμος Αποδήμων 

∆ιαμερίσματος Μόρφου Αγγλίας απένειμε στον Πρόεδρο της Βουλής παράσημο 

με το Χρυσό ∆ικέφαλο Αετό του Αγίου Μάμαντος, που αποτελεί την ανώτατη τιμή 

του συνδέσμου. 

 

 Έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών παιδιών με ειδικές ανάγκες 

Στις 24 Οκτωβρίου 2013 η Βουλή διοργάνωσε έκθεση ζωγραφικής, 

καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνίας παιδιών με ειδικές ανάγκες του Ιδρύματος 

Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΠΡΟΣΒΑΣΗ, του 

Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού και του 
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Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Πρόεδρος της 

Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

 ∆είπνο του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τιμή των 

επιστημονικών συνεργατών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Φάκελο 

της Κύπρου 

Στις 17 ∆εκεμβρίου 2013 ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, θέλοντας 

να τιμήσει τους επιστημονικούς συνεργάτες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για 

το Φάκελο της Κύπρου, οι οποίοι με την πολύτιμη συνεισφορά τους συνέβαλαν 

στην ολοκλήρωση της προσπάθειας για διερεύνηση και καταγραφή των 

γεγονότων που οδήγησαν στη μεγάλη προδοσία του 1974, παρέθεσε δείπνο σε 

εστιατόριο της Λευκωσίας. Στο δείπνο παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη της  

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου κατά την τρίτη περίοδο 

λειτουργίας της (8.6.2006 - 14.4.2011) Μαρίνος Σιζόπουλος, Αριστοφάνης 

Γεωργίου, Γεώργιος Γεωργίου και Ζαχαρίας Κουλίας, ο πρύτανης και ο τέως 

πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου δρ Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και δρ 

Σταύρος Ζένιος, αντίστοιχα, ο δρ Γιώργος Καζαμίας, Κοσμήτορας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο δρ Πέτρος Παπαπολυβίου, 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα 

μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Σπύρος Κέττηρος, 

επιστημονικός συνεργάτης της επιτροπής, καθώς και ο πρώην πρέσβης της 

Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην Αθήνα δρ Γιώργος Γεωργής. Στους παρευρεθέντες 

απενεμήθη τιμητικό δίπλωμα από τον Πρόεδρο της Βουλής για την πολύτιμη 

συμβολή τους στο έργο της κοινοβουλευτικής επιτροπής. 

 

 ∆ενδροφύτευση στη Χοιροκοιτία 

Την 21η Μαρτίου 2014 η Βουλή των Αντιπροσώπων, τιμώντας τη ∆ιεθνή Ημέρα 

∆ασών και θέλοντας να ενισχύσει τις προσπάθειες για αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας, 

πραγματοποίησε, με τη συνδρομή του Τμήματος ∆ασών, δενδροφύτευση σε 

τεμάχιο κρατικής γης στη Χοιροκοιτία. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο 

Πρόεδρος της Βουλής. Συμμετείχαν ο πρόεδρος και μέλη της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Περιβάλλοντος, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος και μέλη του 



95 

 

κοινοτικού συμβουλίου Χοιροκοιτίας, μέλη του προσωπικού της Βουλής, καθώς 

και μέλη του προσωπικού του Τμήματος ∆ασών. 

 

 Έκθεση εικαστικών δημιουργιών των μαθητών του Λυκείου Εθνομάρτυρα 

Κυπριανού  

Στις 3 και 4 Απριλίου 2014 φιλοξενήθηκε στο Αίθριο Βουλής έκθεση εικαστικών 

δημιουργιών των μαθητών του Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού. Στα εγκαίνια της 

έκθεσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής και μίλησε ο διευθυντής 

του λυκείου κ. Ανδρέας Ματσικάρης.  

 

 Παρουσίαση της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα 

Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για το 2014 

Στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου η 

Βουλή φιλοξένησε την παρουσίαση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία για το 2014. Στην 

εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2014 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών “Κερύνεια”, απηύθυναν χαιρετισμό ο 

Πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου 

δρ Χρύσανθος Γεωργίου. Την ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 

για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία παρουσίασε ο dr Eoghan Quigley, drug 

policy analyst, Policy, Evaluation and Content Coordination Unit, European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), και την έκθεση για το 

πρόβλημα στην Κύπρο παρουσίασε ο κ. Νεοκλής Γεωργιάδης, προϊστάμενος του 

Τμήματος Παρακολούθησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 

Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. 

 

 Έκθεση Ζωγραφικής με το Στόμα και το Πόδι 

Στις 5 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο της Βουλής έκθεση ζωγραφικής 

των μελών της ∆ιεθνούς Ένωσης Καλλιτεχνών που Ζωγραφίζουν με το Στόμα και 

το Πόδι κ. Λέανδρου Αρβανιτάκη και Κυριάκου Κυριάκου. Στην εκδήλωση, κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι καλλιτέχνες ζωγράφιζαν με το στόμα, απηύθυνε χαιρετισμό 

ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου. 
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 Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με μαθητές του 

Α΄ ∆ημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς στα πλαίσια του στόχου της σχολικής 

χρονιάς 2013-2014 “Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας με έμφαση στην 

κοινωνική αλληλεγγύη” 

Στις 16 Ιουνίου 2014 ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε στην 

αίθουσα “Λεμεσός” της Βουλής των Αντιπροσώπων μαθητές της Β΄ τάξης του Α΄ 

∆ημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς στα πλαίσια της προώθησης του δεύτερου στόχου 

της σχολικής χρονιάς 2013-2014 “Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας με 

έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη”. Οι μαθητές συζήτησαν με τον Πρόεδρο της 

Βουλής θέματα περιβαλλοντικής και κυκλοφοριακής αγωγής και του πρόσφεραν 

πίνακα ζωγραφικής των μαθητών της Α΄ τάξης του σχολείου τους.  

 

 Έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών “Χρώμα και ζωή” σε συνεργασία με τις 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

Στις 19 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο της Βουλής έκθεση 

ζωγραφικής και χειροτεχνικών δημιουργιών σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας με τίτλο “Χρώμα και ζωή”. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο 

βουλευτής κ. Σοφοκλής Φυττής εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής και ο 

διευθυντής των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας δρ Ιωάννης Καλακούτας. 

 

 “Μικρός λαός και πολεμά… 40 χρόνια μετά. Προσμένουμε, αγωνιζόμαστε, 

διεκδικούμε”. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων από το δίδυμο έγκλημα του 

προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής και θέλοντας 

να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη 

δημοκρατία, την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, η 

Βουλή διοργάνωσε εκδήλωση-συναυλία με τίτλο “Μικρός λαός και πολεμά… 40 

χρόνια μετά. Προσμένουμε, αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε”, που πραγματοποιήθηκε 

στις 9 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄ στο Στρόβολο. Η εκδήλωση 

περιλάμβανε ομιλίες από τον  Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον 

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, καθώς και συναυλία 

με τη Λαϊκή Ορχήστρα “Μίκης Θεοδωράκης”, η οποία παρουσίασε ένα πρόγραμμα 

με τους κύκλους των μελοποιημένων από το Μίκη Θεοδωράκη ποιημάτων του 
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Γιάννη Ρίτσου “Επιτάφιος”, “Ρωμιοσύνη” και “Τα ∆εκαοχτώ Λιανοτράγουδα της 

Πικρής Πατρίδας”. Ερμηνευτές οι Βασίλης Λέκκας, ∆ημήτρης Μπάσης και Σοφία 

Παπάζογλου. Στα πλαίσια της εν λόγω εκδήλωσης κυκλοφόρησε έντυπο με 

φωτογραφικό και άλλο υλικό για τις μαύρες επετείους, τη Λαϊκή Ορχήστρα “Μίκης 

Θεοδωράκης”, το Μίκη Θεοδωράκη και το Γιάννη Ρίτσο, καθώς και έκδοση που 

αποτελεί μεταφορά σε έντυπη μορφή της έκθεσης φωτογραφίας που διοργάνωσε 

η Βουλή τον Ιούλιο του 2011. 

 

 Εκδηλώσεις απόδοσης τιμής 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο πραγματοποιήθηκαν στο Γραφείο του 

Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων εκδηλώσεις απόδοσης της πρέπουσας 

τιμής στους ακόλουθους:  

1. Στο Σωματείο ∆ρομέων Κύπρου “Περικλής ∆ημητρίου” για τα είκοσι έξι 

χρόνια ζωής και προσφοράς 1987-2013 (24 Σεπτεμβρίου 2013). 

2. Στον παλαίμαχο αθλητή και συγγραφέα της τετράτομης έκδοσης “Ιστορία του 

Κυπριακού Αθλητισμού” κ. Ανδρέα Χατζηβασιλείου (26 Νοεμβρίου 2013). 

 

Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκαν οι επισκέψεις μαθητών και φοιτητών 

στο κοινοβούλιο για επιτόπου ενημέρωσή τους περί της νομοθετικής εξουσίας του 

τόπου μας, στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Βουλή με τα 

κυπριακά εκπαιδευτήρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επισκέψεις αυτές πύκνωσαν σε 

αξιοσημείωτο βαθμό και καλύπτουν πλέον όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την 

προδημοτική έως και την ανωτάτη. 
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∆.  Ευρωπαϊκές υποθέσεις  

 

Γενικά 

 

Kατά τη διάρκεια της απελθούσας συνόδου η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε 

σε ικανοποιητικό βαθμό με αρκετές από τις δραστηριότητες που απορρέουν από το 

ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου χώρας μέλους της ΕΕ. Ειδικότερα, ασχολήθηκε με 

την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το κοινοτικό 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, την ιστοσελίδα ανταλλαγής 

πληροφοριών για την ΕΕ μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων IPEX, αλλά και από το 

εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης “Extranet”, το οποίο διαθέτει η κυβέρνηση και 

συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη και έγκυρη εξασφάλιση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στην ΕΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες λαμβάνονταν απευθείας από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Σεπτέμβριο του 2006, σύμφωνα με απόφαση του 

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, από 

την 1η ∆εκεμβρίου 2009, τα εν λόγω έγγραφα διαβιβάζονται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, όπως και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, απευθείας από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας 

σχετικά με το Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ΕΕ.  

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε, μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε δύο ∆ιασκέψεις της COSAC, την 50ή, 

που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας (27-29 Οκτωβρίου 2013), και την 

51η, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (15-17 Ιουνίου 2014). Η Υπηρεσία 
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Ευρωπαϊκών Υποθέσεων παρείχε επιστημονική στήριξη με την ετοιμασία 

σημειωμάτων, παρεμβάσεων και σχετικού ενημερωτικού υλικού και λειτουργοί της 

συμμετείχαν στις εργασίες των εν λόγω διασκέψεων. 

 

Στο Παράρτημα III περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες δραστηριότητες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά την υπό 

επισκόπηση σύνοδο. 

 

Παρακολούθηση των υποχρεώσεων υιοθέτησης του νέου κοινοτικού κεκτημένου 

 

Σε σχέση με τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση του νέου 

κοινοτικού κεκτημένου που παράγεται σε επίπεδο ΕΕ συνεχώς, λειτούργησε με επιτυχία 

ο μηχανισμός που έχει υιοθετηθεί για την καταγραφή κατά μήνα όλων των 

υποχρεώσεων που δημιουργούνται για την Κυπριακή ∆ημοκρατία σχετικά με την 

υιοθέτηση των κοινοτικών Οδηγιών, οι οποίες στη συνέχεια, κατά κανόνα, δημιουργούν 

την υποχρέωση για κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή εναρμονιστικών 

νομοσχεδίων ή κανονισμών. Η προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς Βουλής 

είναι η έγκαιρη επισήμανση προς την κυβέρνηση των 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 δεν ήταν σε πολλές περιπτώσεις έγκαιρη, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να 

κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδια ή κανονισμοί των οποίων είχε 

παρέλθει η προθεσμία για υιοθέτηση, με βάση τις δεσμεύσεις της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας έναντι της ΕΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υφίσταται αδίκως η Βουλή των 

Αντιπροσώπων την πίεση για ταχεία ολοκλήρωση της εξέτασής τους, ενώ δε θα υπήρχε 

πρόβλημα χρόνου, εάν είχαν κατατεθεί έγκαιρα από την εκτελεστική εξουσία. 

 

Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας της Βουλής των Αντιπροσώπων ετοιμάστηκαν 

σημειώματα αναφορικά με καθένα από τα εκατό σαράντα εννέα (149) νομοσχέδια και 
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κανονισμούς που συνολικά κατατέθηκαν στη Βουλή για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο. Στα εν λόγω σημειώματα εντοπίζονται οι εναρμονιστικές πρόνοιες του 

νομοσχεδίου ή του κανονισμού, το σχετικό ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο βαθμός 

δεσμευτικότητας, η συμβατότητα της προτεινόμενης νομοθεσίας με το κεκτημένο και η 

δυνατότητα που υπάρχει για διαφοροποίηση οποιωνδήποτε προνοιών της. Από τα πιο 

πάνω ψηφίστηκαν σε νόμους εβδομήντα ένα (71) νομοσχέδια και εγκρίθηκαν σαράντα 

επτά (47) κανονισμοί. Σε σχέση με την περίοδο 2012-2013, είχαμε μια σημαντική άνοδο 

κατάθεσης και ψήφισης εναρμονιστικών νομοσχεδίων και κανονισμών. Τα 

εναπομείναντα εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς 

δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μελέτη τους. Συνεχίστηκε επίσης ο έλεγχος για 

διαπίστωση της κατάθεσης των στοιχείων που η εκτελεστική εξουσία οφείλει να 

αποστέλλει σε σχέση με κάθε εναρμονιστικό νομοσχέδιο ή κανονισμό για την 

αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου της εξέτασής τους. 

 

Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ 

 

Ο ρόλος της Βουλής σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στην ΕΕ, που υπαγορεύεται στα εθνικά κοινοβούλια από το Πρωτόκολλο 

της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με το Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ΕΕ, 

απαιτεί έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή της σε σχέση με τα έγγραφα που κατατίθενται 

από την ΕΕ και ειδικότερα με αυτά που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 

νομοθετικά ζητήματα.   

 

Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή 

και άλλες αρμόδιες επιτροπές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα ακόλουθα 

έγγραφα, τα οποία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, συνοδεύτηκαν από υπηρεσιακά 

σημειώματα: 

 

 Ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ. 

 Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ. 

 Ημερήσιες διατάξεις της ολομέλειας του ΕΚ. 

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

 Σημειώματα ή προπαρασκευαστικά έγγραφα νομοθετικού περιεχομένου από τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

 Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Άλλα έγγραφα στρατηγικού χαρακτήρα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Πιο κάτω παρατίθενται σε συντομία τα πιο σημαντικά θέματα που εξετάστηκαν κατά την 

παρελθούσα σύνοδο, όπως επίσης 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.  

 

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ από τα 

εθνικά κοινοβούλια, η Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, απέστειλε 

Αιτιολογημένη Γνώμη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης αναφορικά με παραβίαση της 

αρχής της επικουρικότητας σε σχέση με την πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου 

σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας [έγγραφο COM (2013) 534]. 

Ειδικότερα, μετά την άσκηση του εν λόγω ελέγχου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπό εξέταση 

πρόταση Κανονισμού της ΕΕ δε συνάδει με τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας και ότι δεν πληρούνται επαρκώς τα κριτήρια, ώστε να δικαιολογούνται 

αφενός η ανάγκη της συγκεκριμένης ρυθμιστικής δράσης από την ΕΕ και αφετέρου η 

ρύθμιση του ζητήματος σε τέτοια έκταση, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι 

στόχοι. 

 

Η εν λόγω πρόταση κρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ως ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι αφορά τη δημιουργία 

μιας ανεξάρτητης εισαγγελικής αρχής της ΕΕ, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη 

διεξαγωγή ερευνών και τη δίωξη αδικημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων 

(προϋπολογισμού) της ΕΕ, αλλά με εξουσίες που κρίθηκε ότι συνιστούν επέμβαση στη 

ρυθμιστική σφαίρα των κρατών μελών. 
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Με αυτό τον τρόπο η Βουλή των Αντιπροσώπων από κοινού με άλλα εθνικά 

κοινοβούλια της ΕΕ συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, έτσι ώστε να 

ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της “κίτρινης κάρτας”, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας, ζητώντας με τον τρόπο αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

αναθεωρήσει την πρότασή της.  

 

Περαιτέρω, στα πλαίσια της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην 

ΕΕ από τα εθνικά κοινοβούλια, η Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ετοίμασε 

κείμενο γνώμης για αποστολή στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, στα πλαίσια του 

πολιτικού διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ και των θεσμικών 

οργάνων, αναφορικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

των Περιφερειών με τίτλο “Ένταξη των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές στις 

πολιτικές της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου” [COM (2013) 479]. Η εν 

λόγω ανακοίνωση κρίθηκε ως ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, αφού η τυχόν 

μονομερής ένταξη των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές στις πολιτικές της ΕΕ 

για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ελλείψει διεθνούς συμφωνίας στα πλαίσια 

του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που θα καλύπτει όλα τα πλοία που 

εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την 

ανταγωνιστικότητα του κυπριακού στόλου. Συνεπώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατέγραψε τις θέσεις και τις ανησυχίες της 

αναφορικά με την εν λόγω ανακοίνωση, για να διαβιβαστούν στα θεσμικά όργανα στα 

πλαίσια του πολιτικού διαλόγου και να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της σχετικής 

νομοθετικής πρότασης που αναμένεται να προκύψει στο εγγύς μέλλον. 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε επίσης 

πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τις εξελίξεις αναφορικά με τη δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, η οποία αποτελεί ένα από τα μέτρα που προώθησε 

η ΕΕ υπό το φως της ανάγκης που ανέδειξε η τρέχουσα δημοσιονομική κρίση στην 

Eυρωζώνη για τη διαμόρφωση υπερεθνικών εποπτικών αρχών του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και για τη σταδιακή εμβάθυνση της 
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ολοκλήρωσης της ΟΝΕ. Οι δύο πυλώνες που συνθέτουν την Τραπεζική Ένωση, o 

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (Single Supervisory Mechanism) και ο Ενιαίος 

Μηχανισμός Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism), αποσκοπούν αφενός στη 

δημιουργία ενός νέου συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας, που θα περιλαμβάνει 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των 

συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ, και αφετέρου στη δημιουργία της κατάλληλης 

νομοθετικής ρύθμισης, για να διασφαλιστεί ότι, αν μια τράπεζα που υπάγεται στον 

ενιαίο εποπτικό μηχανισμό αντιμετωπίσει, παρά την αυστηρότερη εποπτεία, σοβαρές 

δυσχέρειες, η εξυγίανσή της θα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο. Σε 

περίπτωση διασυνοριακών χρεοκοπιών, αυτό θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από 

ό,τι ένα δίκτυο εθνικών αρχών εξυγίανσης και έτσι θα αποφεύγονται οι κίνδυνοι 

μετάδοσης. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 

2015, ενώ η διάσωση με ίδια μέσα και οι λειτουργίες εξυγίανσης θα ισχύουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2016, όπως ορίζεται στην Οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 

τραπεζών. Περαιτέρω, με βάση την Οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των 

καταθέσεων, κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει ένα ταμείο εγγύησης καταθέσεων 

που να έχει εκ των προτέρων χρηματοδοτηθεί κατάλληλα. Προβλέπεται επίσης η 

δημιουργία ενός εθελοντικού μηχανισμού αμοιβαίου δανεισμού μεταξύ των συστημάτων 

εγγύησης των καταθέσεων από διαφορετικές χώρες της ΕΕ. 

 

Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων εξέτασε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και την 

Καινοτομία: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Κύπρο”. Ο “Ορίζοντας 2020” είναι το νέο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα εφαρμογής της Ένωσης Καινοτομίας, μιας εμβληματικής 

πρωτοβουλίας της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, με στόχο το μετασχηματισμό της ΕΕ 

σε κοινωνία της γνώσης και της καινοτομίας. Εξέτασε επίσης την Ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο “Ενίσχυση της 

Κοινωνικής ∆ιάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης” [COM (2013) 690], 

σε σχέση με την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ, που αποτελεί μέρος της 

διαδικασίας για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, καθώς και το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Erasmus+ για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) - Προκλήσεις και Ευκαιρίες για 

την Κύπρο”, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €14,7 δις. 
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Περαιτέρω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε τη συμβιβαστική 

πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφορικά με την πρόταση 

Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να 

περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

(ΓΤΟ) στην επικράτειά τους [COM(2010)375, τελικό]. Η πιο πάνω πρόταση κρίθηκε ως 

ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, αφού το ενδεχόμενο καλλιέργειας ΓΤΟ στην 

επικράτειά της ενδεχομένως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία 

των ανθρώπων.  

 

Περαιτέρω, σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως 

Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών, Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έγινε παρουσίαση της 

ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court of Auditors) 

για το οικονομικό έτος 2012 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στο ίδιο πλαίσιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων πραγματοποίησε αριθμό συνεδριάσεων στις οποίες κλήθηκαν εκπρόσωποι 

της εκτελεστικής εξουσίας, εκπρόσωποι του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στην Κύπρο, εκπρόσωποι της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και 

οργανωμένα σύνολα και εξέφρασαν τις απόψεις τους για συγκεκριμένες νομοθετικές 

προτάσεις που συζητούνται σε επίπεδο ΕΕ. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και από τις 

υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές στα θέματα του εξειδικευμένου χώρου δράσης 

τους. 

 

Η Βουλή θεωρεί σημαντική την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων 

ενδιαφερόμενων πολιτών στη διαδικασία αυτή. Εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο 

υφίσταται 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 που αποφασίζονται στην ΕΕ, τους προετοιμάζει, αλλά και τους παρέχει την 
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ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους έγκαιρα, στο στάδιο κατά το οποίο οι 

αποφάσεις της ΕΕ δεν είναι ακόμα οριστικές.   

 

Επίσης, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, μετά από πρόταση της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, η ∆ιάσκεψη των Προέδρων της COSAC εξέλεξε λειτουργό της 

Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής ως μόνιμο μέλος της γραμματείας της 

COSAC για την περίοδο 2014-2015. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι για την καλύτερη διεξαγωγή των πιο πάνω εργασιών της Βουλής 

σημαντική ήταν η συμβολή της μόνιμης αντιπροσώπου της Βουλής στο ΕΚ.  

 

Κατάλογος νομοθετικών προτάσεων, εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που έτυχαν εξέτασης από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στα πλαίσια της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στην ΕΕ 

 

 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Προετοιμασία των ευρωπαϊκών 

εκλογών του 2014: Περαιτέρω ενίσχυση του δημοκρατικού και αποτελεσματικού 

τρόπου διεξαγωγής τους” [έγγραφο COM (2013) 126]. 

 Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας [COM (2013) 534]. 

(Το περιεχόμενο της πιο πάνω πρότασης εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων προτού η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ασκήσει έλεγχο τήρησης της αρχής της 

επικουρικότητας και υποβάλει Αιτιολογημένη Γνώμη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 

όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.) 

 Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 

έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη 

πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών 

άμισθων βοηθών (au pair) [COM (2013) 151]. 
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 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών με τίτλο “Ένταξη των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές στις 

πολιτικές της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου” [COM (2013) 479]. 

(Καταγράφηκαν οι θέσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, για να διαβιβαστούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα 

πλαίσια του πολιτικού διαλόγου, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.) 

 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της Oδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται 

στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην 

επικράτειά τους [COM (2010) 375, τελικό]. 

 Ενημέρωση της Επιτροπής αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν την 

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (Νοέμβριος 2013-Μάιος 2014). 

 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 

ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα 

κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον 

αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες 

αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη [COM (2013) 301, τελικό]. 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την αξιολόγηση 

των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα 

επαγγέλματα [COM (2013) 676, τελικό]. 

 Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2014. 

 Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τις προτεραιότητες της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014). 

 Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων 

που διαμένουν χωρίς άδεια [COM (2012) 239] και ο Οδικός Χάρτης για την 

Ελευθεροποίηση των Θεωρήσεων σε Τούρκους Πολίτες.  

 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία: 

Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Κύπρο”. 
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 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ και των 

Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 και (ΕΕ) αριθ. 531/2012 [COM (2013) 627, 

τελικό]. 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 

τίτλο “Ενίσχυση της Κοινωνικής ∆ιάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης” [COM (2013) 690]. 

 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Erasmus+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη 

Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) - Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την 

Κύπρο”. 

 ∆έκατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και την κατάσταση 

που συνεπάγεται η εφαρμογή του κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 

την 31η ∆εκεμβρίου 2013 [έγγραφο COM (2014) 280] - Κανονισμός για την 

Πράσινη Γραμμή. 

 

Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 

υποχρεώσεων για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

 

Για την παρακολούθηση της πορείας προώθησης και υλοποίησης της εναρμόνισης και 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έγιναν οι πιο κάτω ενέργειες: 

 

 Τήρηση κατάστασης όλων των εναρμονιστικών νομοσχεδίων που ψηφίζονται και 

των κανονισμών που εγκρίνονται. 

 Τήρηση κατάστασης όλων των νέων ευρωπαϊκών Οδηγιών και της αντίστοιχης 

χρονικής προθεσμίας κατά την οποία αυτές πρέπει να υιοθετηθούν από τα κράτη 

μέλη και κοινοποίησή της προς την εκτελεστική εξουσία. 

 Καταγραφή, μετά την ψήφιση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων, των 

υποχρεώσεων της εκτελεστικής εξουσίας για υλοποίηση των προνοιών τους, ώστε 
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να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα το κατά πόσο οι υποχρεώσεις 

αυτές εκπληρώνονται. 

 Παρακολούθηση, σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία και το Γραφείο του 

Γενικού Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας, της πορείας των νομοσχεδίων που 

πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή, ώστε να γίνεται ο κατάλληλος 

προγραμματισμός, αλλά και υπενθύμιση προς την εκτελεστική εξουσία για τις 

υποχρεώσεις της. 

 

∆ιάφορα 

 

Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λευκωσία, 24-25 

Ιανουαρίου 2014 (Meeting of Chairpersons of Committees of European Union Affairs of 

Parliaments of the EU South, Nicosia, 24-25 January 2014). Σε σχέση με την εν λόγω 

ιδρυτική συνάντηση, λειτουργοί της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχαν 

στη διοργάνωσή της και σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του κοινοβουλίου παρείχαν 

επιστημονική στήριξη με την ετοιμασία του σχετικού υλικού. 

 

Επιπλέον, λειτουργοί της υπηρεσίας συμμετείχαν στις πιο κάτω συναντήσεις: 

 

 Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, 20-

22 Ιανουαρίου 2014. 

 Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, 16-17 Φεβρουαρίου 2014. 

 Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση με τίτλο “Μελλοντικές προτεραιότητες στον 

τομέα των Πολιτικών Ελευθεριών, της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών 

Υποθέσεων”, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνδιοργάνωση των αρμόδιων 

Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Ελλήνων στα 

πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, 19 Μαρτίου 2014.  

 “Τα εθνικά Κοινοβούλια και η Ευρώπη” (National Parliaments and Europe - OPAL 

project final conference), Λονδίνο, 31η Μαρτίου 2014. 
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Λειτουργός της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει οριστεί ως ένας εκ των δύο 

ανταποκριτών της Βουλής των Αντιπροσώπων στην πλατφόρμα ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ ΙΡΕΧ. Κατά την υπό αναφορά 

περίοδο, οι ανταποκριτές της Βουλής τροφοδότησαν τη βάση δεδομένων του ΙΡΕΧ με 

πληροφορίες αναφορικά με το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις 

νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά θέματα που έτυχαν 

εξέτασης και συμμετείχαν και στην ετήσια συνάντηση των ανταποκριτών του ΙΡΕΧ, που 

πραγματοποιήθηκε, στις 7-8 Νοεμβρίου 2013, στις Βρυξέλλες. 
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Ε. Οικονομική διαχείριση 

 

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

δραστηριότητες: 

 Ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού με βάση τις οδηγίες του γενικού 

διευθυντή της Βουλής. 

 Παρακολούθηση των δαπανών όσον αφορά την ορθή διαχείριση του δημόσιου 

χρήματος, την ορθή κατανομή των δαπανών στα διάφορα κονδύλια και τις 

αιτήσεις για παροχή πρόσθετων πιστώσεων στις περιπτώσεις μη επάρκειας της 

προϋπολογισθείσας πρόνοιας. 

 Χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν την αποζημίωση, τα επιδόματα και τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα του Προέδρου και των μελών της Βουλής, καθώς και 

τη μισθοδοσία και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού της Βουλής. 

 Ετοιμασία προκαταβολών για επίσημες επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής και 

των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών στο εξωτερικό και λογιστική τακτοποίηση 

των προκαταβολών μετά την επιστροφή τους. 

 Τήρηση Μητρώου Προκαταβολών για τον Πρόεδρο, τους βουλευτές και τους 

λειτουργούς του κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε κοινοβουλευτικές αποστολές 

στο εξωτερικό. 

 Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με βάση τις οδηγίες του γενικού διευθυντή 

και σε συνεργασία με τους εντεταλμένους φορείς, για το κτίριο του κοινοβουλίου 

και τους περιβάλλοντες αυτό χώρους και επίβλεψη της εκτέλεσης διάφορων 

έργων, καθώς και της συντήρησης και κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

του κτιρίου της Βουλής. 

 Τήρηση Μητρώου Περιουσιακών Στοιχείων της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Τήρηση Μητρώου ∆ώρων που προσφέρονται σε Προέδρους άλλων 

κοινοβουλίων, σε κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες ή ξένες κοινοβουλευτικές 

επιτροπές που επισκέπτονται την Κύπρο, καθώς και δώρων που προσφέρονται 

στον Πρόεδρο του σώματος ή σε κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό. 

 ∆ιεξαγωγή αλληλογραφίας οικονομικού/λογιστικού περιεχομένου με άλλα 

κυβερνητικά τμήματα. 
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 Επίβλεψη της εκτέλεσης διάφορων έργων και της συντήρησης και κανονικής 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου, με πιστή εφαρμογή των όρων που 

διαλαμβάνουν τα συμβόλαια συντήρησης που έχουν συνομολογηθεί για τους 

κτιριακούς χώρους και τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, καθώς και 

ευθύνη για την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού. 
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ΣΤ. Επικοινωνία 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού στο οποίο 

παρέχεται από την εντεταλμένη υπηρεσία συνεχής υποστήριξη ανήλθε στα διακόσια 

ογδόντα (280) άτομα περίπου (βουλευτές, προσωπικό Βουλής, κοινοβουλευτικοί 

συνεργάτες, δημοσιογράφοι). 

 

Η σημαντικότερη εργασία κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν η μετακίνηση 

(Ιούλιος 2014) του ηλεκτρονικού κέντρου σε μεγαλύτερο και καταλληλότερο χώρο και η 

αναδιάταξη του εσωτερικού δικτύου, κάτι που παρέχει τη δυνατότητα αφενός περαιτέρω 

αναβαθμίσεων και αφετέρου πιο αποτελεσματικής λειτουργίας του. Παράλληλα, είναι σε 

πορεία υλοποίησης η εγκατάσταση νέων συστημάτων που αφορούν τόσο την ασφάλεια 

του κτιρίου όσο και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας και 

αρχειοθέτησης. 

  

Άρχισε η ενημέρωση και η χρήση του διαδικτυακού προγράμματος “η-Συνεργασία”, το 

οποίο είναι προσβάσιμο από οπουδήποτε, εντός και εκτός Κύπρου, και στο οποίο 

αναρτάται υλικό που τώρα αποστέλλεται στους βουλευτές ή υπηρεσιακούς της Βουλής 

με άλλες μορφές (έντυπα, με τηλεομοιότυπο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.). 

Στόχος είναι αφενός ο έγκαιρος εντοπισμός όλου του υλικού που απαιτείται από τα πιο 

πάνω πρόσωπα για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους και αφετέρου η ελάττωση του 

οικονομικού κόστους για εκτύπωση του υλικού. Στο σύστημα έχουν πρόσβαση όλοι οι 

βουλευτές, οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, της Υπηρεσίας 

∆ιεθνών Σχέσεων και άλλοι λειτουργοί της Βουλής.  

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δημιουργήθηκαν και εγκαταστάθηκαν 

(Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 2013) ατομικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία για όλους τους 

λειτουργούς της Βουλής τόσο για τοπική χρήση στη Βουλή όσο και για χρήση με 

webmail. 

 

Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του υλικού του Φακέλου της Κύπρου (Νοέμβριος 2013) 

και μελετώνται τρόποι για την αξιοποίηση και την ταξινόμησή του, για να τεθεί στη 
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διάθεση των ερευνητών. Για διευκόλυνση των αναγκαίων αυτών εργασιών 

εγκαταστάθηκε μικρό κλειστό δίκτυο. 

 

Αυξήθηκαν τα θέματα που προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής με τη 

λειτουργία των τμημάτων της που αφορούν την παροχή βήματος έκφρασης και 

επικοινωνίας των πολιτών με το κοινοβούλιο, όπως το “Blog” και η έκφραση απόψεων 

για υπό συζήτηση θέματα. Η επικοινωνία των πολιτών με το κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη μέσω της δυνατότητας “Επικοινωνήστε μαζί μας”. 

 

Επιπλέον, έτυχαν γραφιστικής και καλλιτεχνικής επεξεργασίας διάφορες εκδόσεις που 

ετοίμασε η αρμόδια υπηρεσία, όπως η συμπληρωματική έκδοση με τα βιογραφικά των 

νέων μελών του κοινοβουλίου και η αναθεωρημένη έκδοση του ενημερωτικού εντύπου 

“∆έκατη Βουλευτική Περίοδος 2011 - 2016”, και δόθηκε τεχνική στήριξη κατά τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων. Παρασχέθηκε επίσης τεχνική υποστήριξη σε διεθνή 

συνέδρια που φιλοξένησε η Βουλή στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας με την 

εγκατάσταση δικτύων και εξοπλισμού. 

 

Εγκαταστάθηκε πρόγραμμα αναζήτησης και προβολής κειμένων στο οποίο θα 

αναρτώνται τα ψηφιοποιημένα βιβλία και το οποίο θα είναι προσβάσιμο στο χώρο της 

βιβλιοθήκης, όπου δημιουργήθηκε μικρό κλειστό δίκτυο, για να διευκολύνει την 

πρόσβαση ερευνητών και άλλων ενδιαφερομένων στο ψηφιοποιημένο υλικό, το οποίο 

συνεχώς θα εμπλουτίζεται. Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης θα καταστεί δυνατή 

η πρόσβαση σε σπάνιες παλιές εκδόσεις, που, ενώ υπάρχουν στη βιβλιοθήκη, δεν ήταν 

δυνατή η χρήση τους, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και του κινδύνου να 

υποστούν ανεπανόρθωτη φθορά. Το ίδιο λογισμικό πρόγραμμα, με μικρές αλλαγές, 

είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς έρευνας στο υλικό του Φακέλου της 

Κύπρου, όταν θα είναι έτοιμο το υλικό, από κάθε ενδιαφερόμενο.  

 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο οι διαδικτυακές συνδέσεις της Βουλής μεταφέρθηκαν 

στο δίκτυο οπτικών ινών για πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες του 

ενδοκυβερνητικού δικτύου και έγινε αλλαγή παροχέα, με αποτέλεσμα το διπλασιασμό 

της σύνδεσης από 3 mb σε 6 mb.  
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Αναβαθμίστηκε η σύνδεση του Wi-Fi από 12 mb σε 32 mb (Οκτώβριος 2013)  και 

διπλασιάστηκε η ταυτόχρονη πρόσβαση χρηστών από εκατόν είκοσι οκτώ (128) σε 

διακόσιους πενήντα έξι (256) (∆εκέμβριος 2013), ενώ αναμένεται σύντομα περαιτέρω 

αύξησή τους. Στο στάδιο της τελικής έγκρισης και υλοποίησης είναι το θέμα 

εγκατάστασης δεύτερου Wi-Fi, ώστε να καλυφθούν όλοι οι χώροι της Βουλής. 

 

Λόγω μείωσης του προϋπολογισμού της Βουλής, δεν ήταν δυνατή η αντικατάσταση του 

ατομικού εξοπλισμού που αποσύρθηκε την προηγούμενη περίοδο και αντ’ αυτού 

εγκαταστάθηκαν heavy duty printers δικτύου. Συνεχίστηκε επίσης με επιτυχία το  

πρόγραμμα ανακύκλωσης containers μελανιών. 

 

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. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνεργασία με το ΡΙΚ θα γίνει σύντομα εγκατάσταση 

εξοπλισμού για live streaming υψηλής ευκρίνειας τόσο για τηλεοπτική μετάδοση όσο και 

για μετάδοση μέσω διαδικτύου, η χρήση του οποίου θα αρχίσει με την έναρξη των 

εργασιών της Βουλής το Σεπτέμβρη του 2014.  
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Ζ. Αρχείο 

 

Το Αρχείο της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει διεκπεραιώσει κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο ένα σημαντικό όγκο εργασίας, εξυπηρετώντας με έγγραφα και 

πληροφορίες τους βουλευτές και τις υπηρεσίες της Βουλής, καθώς και τους 

δημοσιογράφους και το κοινό. 

 

Η δυνατότητα του Αρχείου να διαδραματίζει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το 

ρόλο του έχει αναβαθμιστεί λόγω της εισαγωγής στη Βουλή, το δεύτερο εξάμηνο του 

2006, του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου. Ο αριθμός των εγγράφων που είναι 

καταχωρισμένα στο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου ανέρχεται στις εκατό τριάντα 

επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (137 540) και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 

έχουν καταχωριστεί είκοσι χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία (20 873) έγγραφα. 

 

Κατάθεση σχεδίων νόμου 

 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική 

εξουσία διακόσια πενήντα οκτώ (258) νομοσχέδια, εκατόν είκοσι πέντε (125) προτάσεις 

νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές επιτροπές και ογδόντα εννέα (89) 

κανονισμοί, από τους οποίους έξι (6) είναι σχέδια υπηρεσίας. 

 

Έκτακτη σύνοδος ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

Στις 29 Αυγούστου 2013, κατόπιν έγγραφης αίτησης δέκα βουλευτών της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του ∆ημοκρατικού Συναγερμού απευθυνόμενης προς τον 

Πρόεδρο του σώματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 7Α του Κανονισμού της Βουλής 

των Αντιπροσώπων, η Βουλή συγκλήθηκε σε έκτακτη σύνοδο. Κατά τη συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε έγινε αποδεκτό το αίτημα των βουλευτών της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ∆ημοκρατικού Συναγερμού για συζήτηση δύο προτάσεων νόμου που είχαν 

ήδη κατατεθεί εκ μέρους του ∆ημοκρατικού Συναγερμού και του Κινήματος Οικολόγων 

Περιβαλλοντιστών. Οι εν λόγω προτάσεις νόμου με τίτλους «Ο περί Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Ο περί 
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Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2013» ψηφίστηκαν σε νόμους. 

 

Ψήφιση/έγκριση σχεδίων νόμου 

 

Η ολομέλεια του σώματος κατά την Τρίτη Σύνοδο της ∆έκατης Βουλευτικής Περιόδου 

ψήφισε σε νόμους διακόσια εξήντα έξι (266) νομοσχέδια, εκ των οποίων τα εννέα (9) 

ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Αποσύρθηκαν από την εκτελεστική 

εξουσία δέκα (10) νομοσχέδια και απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής τρία 

(3) νομοσχέδια. Όσον αφορά τις προτάσεις νόμου, ψηφίστηκαν πενήντα δύο (52), εκ 

των οποίων οι δέκα (10) ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Αποσύρθηκαν οκτώ (8) προτάσεις νόμου και απορρίφθηκαν πέντε (5). Πρόσθετα, 

εγκρίθηκαν ογδόντα τρεις (83) κανονισμοί, εκ των οποίων ο ένας (1) εγκρίθηκε με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος. Αποσύρθηκαν δε διά παντός από την εκτελεστική 

εξουσία τέσσερις (4) κανονισμοί. 

 

Ψήφιση σχεδίων νόμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

 

Σε επτά (7) συνεδριάσεις κατατέθηκαν στη Βουλή και ψηφίστηκαν αυθημερόν με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος εννέα (9) νομοσχέδια και δέκα (10) προτάσεις νόμου. 

Αυτά έχουν ως εξής: 

 

Νομοσχέδια που ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

 

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

 (Κάλυψη της συνολικής αποζημίωσης των ταμείων προνοίας και συντάξεων που 

είχαν καταθέσεις στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα κατά τις 26.3.2013.)  

 (5.9.2013) 

 

 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, 

αφενός, και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την 

Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, αφετέρου, για Εγκατάσταση στην Κύπρο 

Υποστηρικτικής Βάσης της Κοινής Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων 
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Εθνών και του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων για 

την Καταστροφή του Χημικού Οπλοστασίου της Συρίας (Κυρωτικός) Νόμος 

του 2013. 

 (Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

αφενός και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την 

Απαγόρευση στων Χημικών Όπλων αφετέρου για την εγκαθίδρυση υποστηρικτικής 

βάσης της κοινής αποστολής ΟΗΕ-ΟΑΧΟ στο έδαφος της ∆ημοκρατίας και την 

παροχή διευκολύνσεων για την ασφαλή παρουσία και διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων της κοινής αποστολής.) 

 (24.10.2013) 

 

 Ο περί Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013. 

(Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων παροχής της υπηρεσίας εκμίσθωσης 

οχημάτων χωρίς οδηγό, υποχρεώσεις και έλεγχοι των παρόχων υπηρεσιών, 

επιβολή προστίμων και καθορισμός ποινικών αδικημάτων και ποινών σε 

περίπτωση παραβίασης ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου.) 

(5.12.2013) 

 

 Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμος του 2014. 

 (Θέσπιση νομικού πλαισίου που να διέπει τις διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων 

δημόσιων οργανισμών στη ∆ημοκρατία, την εγκαθίδρυση των αρμόδιων οργάνων 

που θα διενεργήσουν τις αποκρατικοποιήσεις και άλλα συναφή θέματα.) 

 (4.3.2014) 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 

2014 Νόμος του 2014. 

 (Προϋπολογισμός του εν λόγω ημικρατικού οργανισμού για το 2014.) 

 (10.4.2014) 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2014 

Νόμος του 2014. 

(Προϋπολογισμός του εν λόγω ημικρατικού οργανισμού για το 2014.) 
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(10.4.2014) 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2014 

Νόμος του 2014. 

 (Προϋπολογισμός του εν λόγω ημικρατικού οργανισμού για το 2014.) 

 (10.4.2014) 

 

 Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

 (Αποσύνδεση των απολαβών και των ωφελημάτων του Επιτρόπου και του Βοηθού 

Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων από αυτά 

του Γενικού και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας και του Προέδρου της 

Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας, αντίστοιχα.) 

 (19.6.2014) 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2014.  

(Παροχή εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει το λειτουργό που θα ασκεί 

έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Κεφαλαίου 1804, «Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων».) 

(3.7.2014) 

  

 Προτάσεις νόμου που ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

 

 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013. 

(Μεταφορά αρμοδιοτήτων αδειοδότησης, ρύθμισης, εποπτείας και λήψης 

εποπτικών μέτρων στα ΣΠΙ από την ΥΕΣΕ, η οποία μετονομάζεται σε Υπηρεσία 

Συνεργατικών Εταιρειών, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.)  

 (5.9.2013) 

 

 Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013. 
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 (Ρύθμιση μεταξύ άλλων της ανάθεσης εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο για 

λήψη μέτρων στήριξης ή και διαχείρισης μέσων κεφαλαίου σε 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου.) 

 (5.9.2013) 

 

 Ο περί της Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 

Νόμος του 2013. 

(Παράταση του χρόνου πληρωμής των φορολογικών οφειλών με όφελος 10% 

έκπτωση.) 

 (17.10.2013) 

 

 Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Εξαίρεση από την ερμηνεία του όρου «τακτικές γραμμές» της μεταφοράς 

στρατιωτικών από τον τόπο της κατοικίας τους ή εξόδων τους στον τόπο 

στρατωνισμού τους και αντιστρόφως.)  

 (5.12.2013) 

 

 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

(Παράταση προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να καταβληθεί το ετήσιο ή το 

εξαμηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος.) 

 (6.2.2014) 

 

 Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων 

Αξιωματούχων της ∆ημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 

Συναφών ∆ραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Να μην τυγχάνει εφαρμογής το καθιερούμενο σε αυτήν ασυμβίβαστο σε 

αξιωματούχο που διορίζεται πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νομικού 

προσώπου δημόσιου δικαίου, εφόσον οποιαδήποτε ιδιότητα η οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες ή ενέργειες που συνιστούν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, λόγο 
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ασυμβιβάστου δεν αφορούν ή δε διενεργούνται με νομικό πρόσωπο δημόσιου 

δικαίου στο οποίο ο εν λόγω αξιωματούχος διορίζεται και οι υπηρεσίες, τα έργα ή 

τα προϊόντα που παρέχονται ή προσφέρονται ή αναλαμβάνεται να προσφερθούν 

δεν είναι συναφή προς τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου δημόσιου 

δικαίου στο οποίο διορίζεται.) 

 (6.2.2014) 

 

 Ο περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους 

∆ικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα (Όροι 

και ∆ιαδικασία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Μεταφορά της ημερομηνίας υποχρεωτικής έναρξης της ισχύος των κανονισμών 

που εκδίδονται δυνάμει του πιο πάνω νόμου από την 1η Ιουλίου 2014 στις 3 

Οκτωβρίου 2014.) 

 (26.6.2014) 

 

 Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

(Η αναρρωτική άδεια που εθνοφρουρός ο οποίος υπηρετεί στη δύναμη της Εθνικής 

Φρουράς λαμβάνει, σε περίπτωση που νοσήσει ή προκληθεί σ’ αυτόν πάθηση ή 

βλάβη της υγείας του από την εκτέλεση υπηρεσίας, να μην υπηρετείται, αλλά να 

θεωρείται χρόνος πραγματικής θητείας.) 

 (3.7.2014) 

 

 Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2014. 

(Ορισμένες τροποποιήσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για σκοπούς 

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του.) 

(10.7.2014) 

 

 Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Ανάθεση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Εφόρου Φορολογίας 

και του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας επί προσωρινής βάσεως και για χρονική 
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περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε πρόσωπα που πληρούν τα 

κριτήρια του διορισμού στις αντίστοιχες θέσεις.) 

(10.7.2014) 

 

Αναπεμφθέντες νόμοι 

 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, ασκώντας τις εξουσίες 

που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας, ανέπεμψε τους ακολούθους έξι (6) νόμους για επανεξέταση, ένας (1) από 

τους οποίους στάλθηκε ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου για γνωμάτευση: 

 

 Ο περί Ενοικιαζομένων Ακινήτων (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόμος του 2013. 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.021-2013)  

(Πρόταση νόμου). 

(Μείωση, κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2013 μέχρι την 30ή Απριλίου 2014, 

του ύψους του ενοικίου για επαγγελματικούς σκοπούς κατά 25%, υπολογιζομένου 

επί του τελευταίου καταβαλλόμενου ενοικίου ή/και του ενοικίου που καταβάλλεται 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει 

στην προσωρινή ανακούφιση των ενοικιαστών ακινήτων όσον αφορά το πληρωτέο 

ενοίκιο.) 

(Ψηφίστηκε στις 17 Οκτωβρίου 2013, αναπέμφθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2013.) 

 (Αποδοχή της αναπομπής στις 7 Νοεμβρίου 2013.) 

 

 Ο περί Προστασίας της Παραλίας Τροποποιητικός Νόμος του 2013. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.053.172-2012) 

[Τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 50) με την 

κατάργηση της παραχώρησης των αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών 

σε δικαιούχους άδειας χωρίς προσφορές, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την 

Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

∆εκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.] 

(Ψηφίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2013, αναπέμφθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2013.) 

(Απόρριψη της αναπομπής την 21η Νοεμβρίου 2013.) 

 (Αρ. Αναφοράς: 2/2013) 
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(Στις 9 Μαΐου 2014 με απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 

  

 Ο περί Εκδόσεως Φυγοδίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.054.164-2913) 

[Τροποποίηση του περί Εκδόσεως Φυγοδίκων Νόμου του 1970 (Νόμος αρ. 97 του 

1970, όπως αυτός έχει έκτοτε τροποποιηθεί), ώστε να παρέχεται η εξουσία σε 

επαρχιακό δικαστήριο να επιβάλλει όρους σε φυγόδικο για σκοπούς διασφάλισης 

της παρουσίας του κατά την εκδίκαση έφεσης εναντίον απόφασης απορριπτικής 

του αιτήματος έκδοσης.] 

(Ψηφίστηκε την 21η Νοεμβρίου 2013, αναπέμφθηκε στις 4 ∆εκεμβρίου 2013.) 

(Μερικώς αποδοχή της αναπομπής στις 12 ∆εκεμβρίου 2013 με διαμορφωμένο 

κείμενο.) 

  

 Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την 

Κοινωνική Συνοχή Νόμος του 2013.   

(Αρ. Φακ. 23.02.054.136-2013) 

(Πρόταση νόμου). 

(Σύσταση ειδικού ταμείου με την επωνυμία “Ταμείο Αλληλεγγύης για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή”, στο οποίο θα κατατίθενται έσοδα από 

έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης τα οποία θα εισπράττονται κατά τη διάρκεια του 

έτους 2014 και στη συνέχεια θα διατίθενται, μετά από έγκριση της Βουλής, σε ειδικά 

προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης, στις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες του πληθυσμού και γενικότερα για σκοπούς ανακατανομής των 

οικονομικών βαρών που έχουν δημιουργηθεί από την οικονομική κρίση.)   

(Ψηφίστηκε στις 19 ∆εκεμβρίου 2013, αναπέμφθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2014.) 

 (Αποδοχή της αναπομπής στις 16 Ιανουαρίου 2014.) 

  

 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.061-2013) 

(Πρόταση νόμου). 

(Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να καταστεί 

ποινικό αδίκημα η άρνηση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα οποία αποφασίζει η 
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αρμόδια αρχή ότι είναι σε επικίνδυνη κατάσταση να παραλάβουν σχετική 

ειδοποίηση στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

άρση της επικινδυνότητας που απορρέει από τα εν λόγω ακίνητα.) 

(Ψηφίστηκε στις 19 Ιουνίου 2014, αναπέμφθηκε στις 8 Ιουλίου 2014.) 

(Αποδοχή της αναπομπής στις 10 Ιουλίου 2014).  

 

 Ο περί ∆ήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.062-2013) 

(Πρόταση νόμου). 

[Τροποποίηση του περί ∆ήμων Νόμου, ώστε να καταστεί ποινικό αδίκημα η 

άρνηση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα οποία αποφασίζει το οικείο δημοτικό 

συμβούλιο ότι είναι σε επικίνδυνη κατάσταση να παραλάβουν σχετική ειδοποίηση 

στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άρση της 

επικινδυνότητας που απορρέει από τα εν λόγω ακίνητα. Τροποποίηση επίσης της 

βασικής νομοθεσίας, ώστε η άρνηση των εν λόγω ιδιοκτητών να λαμβάνουν τα 

δέοντα μέτρα που τους υποδεικνύει το οικείο δημοτικό συμβούλιο να συνιστά 

ποινικό αδίκημα, το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τους 

δώδεκα μήνες ή χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ 

(€1.700) ή και τις δύο αυτές ποινές.] 

 (Ψηφίστηκε στις 19 Ιουνίου 2014, αναπέμφθηκε στις 7 Ιουλίου 2014.) 

 (Μερικώς αποδοχή της αναπομπής με διαμορφωμένο κείμενο στις 10 Ιουλίου 

2014.)  

  

Αναφορές στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 

 

 Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.105-2012) 

(Ψηφίστηκε στις 6 ∆εκεμβρίου 2012, αναπέμφθηκε στις 18 ∆εκεμβρίου 2012.) 

 (Απόρριψη της αναπομπής στις 20 ∆εκεμβρίου 2012.) 

 (Αρ. Αναφοράς 7/2012) 
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(Στις 7 Οκτωβρίου 2013 με επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 

γνωστοποιούνταν η απόφαση του Προέδρου της ∆ημοκρατίας για απόσυρση της 

εν λόγω αναφοράς.) 

 

 Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Αρ. Φακ. 23.01.053.172-2012) 

(Ψηφίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2013, αναπέμφθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2013.) 

 (Απόρριψη της αναπομπής την 21η Νοεμβρίου 2013.) 

 (Αρ. Αναφοράς 2/2013) 

(Στις 9 Μαΐου 2014 με απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 

 

 Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  

(Αρ. Φακ. 23.02.048.044-2007) 

(Ψηφίστηκε στις 20 Ιουνίου 2013, αναπέμφθηκε στις 9 Ιουλίου 2013.) 

 (Απόρριψη της αναπομπής στις 11 Ιουλίου 2013.) 

 (Αρ. Αναφοράς 1/2013) 

(Στις 11 Ιουνίου 2014 με απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 

 

 Ο περί Αναγνώρισης ∆ιπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων 

Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.102-2012) 

(Ψηφίστηκε στις 29 Νοεμβρίου 2012, αναπέμφθηκε στις 10 ∆εκεμβρίου 2012.) 

 (Απόρριψη της αναπομπής στις 13 ∆εκεμβρίου 2012.) 

 (Αρ. Αναφοράς 6/2012) 

(Στις 28 Ιουλίου 2014 με απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου η εν λόγω αναφορά 

απορρίφθηκε.) 

 

Θέματα προς συζήτηση 
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Τα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος θέματα που ενεγράφησαν από τους βουλευτές είτε 

στην ολομέλεια του σώματος είτε αυτεπάγγελτα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές 

ανέρχονται στα πεντακόσια εξήντα (560), από τα οποία εννέα (9) ενεγράφησαν στην 

ολομέλεια. Είκοσι τέσσερα (24) αυτεπάγγελτα θέματα διεγράφησαν. Ένα (1) θέμα 

αυτεπάγγελτο έληξε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. Ένα (1) άλλο θέμα με τίτλο 

«Ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών: Οι απαιτήσεις της τρόικας και η πολιτική 

θέση της κυβέρνησης» διεγράφη, αφού η συζήτησή του ήδη καλύφθηκε στα πλαίσια της 

ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου για τις αποκρατικοποιήσεις (Αρ. Φακ. 

23.01.055.052-2014) στις 4 Μαρτίου 2014 και της απόρριψης άλλου νομοσχεδίου για 

τις αποκρατικοποιήσεις (Αρ. Φακ. 23.01.055.038-2014) στις 27 Φεβρουαρίου 2014. 

Οκτώ (8) θέματα έληξαν ενώπιον της ολομέλειας: 

 

 Η ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης του τουρισμού ως βασικού αιμοδότη της 

κυπριακής οικονομίας. 

 (Αρ. Φακ. 23.05.046.005-2013) 

 (17.10.2013) 

 

 Οι επιπτώσεις των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση με τα οποία επηρεάζεται το 

βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων. 

 (Αρ. Φακ. 23.05.046.006-2013) 

 (14.11.2013) 

 

 Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στο θεσμό της οικογένειας. 

 (Αρ. Φακ. 23.05.046.007-2013) 

 (21.11.2013) 

 

 Η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης στην εποχή της λιτότητας. Οι επιπτώσεις 

που θα προκύψουν μέσα από τις πολιτικές που υιοθετούνται και προτείνονται από 

την επίσημη πλευρά. 

 (Αρ. Φακ. 23.05.046.008-2013) 

 (30.1.2014) 
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 Η ανάγκη προσαγωγής των υπαιτίων της οικονομικής κρίσης ενώπιον της 

δικαιοσύνης. 

 (Αρ. Φακ. 23.05.046.002-2013) 

 (6.3.2014) 

 

 Τα νέα δεδομένα στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού αερίου, η πολιτική της 

κυβέρνησης ως προς την αξιοποίησή του και η ανάγκη πλήρους ενημέρωσης και 

διαφάνειας στους χειρισμούς.  

 (Αρ. Φακ. 23.05.046.010-2013) 

 (20.3.2014) 

 

 Η ανάγκη δρομολόγησης έργων ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων 

ως βασικών προϋποθέσεων εξόδου από την κρίση. 

 (Αρ. Φακ. 23.05.046.011-2013) 

 (3.4.2014) 

 

 Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο περιβάλλον της οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε. 

 (Αρ. Φακ. 23.05.046.012-2013) 

 (12.6.2014) 

 

Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

 

Κατά την Τρίτη Σύνοδο της ∆έκατης Βουλευτικής Περιόδου οι βουλευτές υπέβαλαν 

προς τους αρμόδιους υπουργούς επτακόσιες ογδόντα τρεις (783) ερωτήσεις και έλαβαν 

πεντακόσιες εβδομήντα (570) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις της ίδιας 

συνόδου, διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις της 

∆εύτερης Συνόδου και δεκαεπτά (17) που αφορούσαν ερωτήσεις της Πρώτης Συνόδου. 

Επίσης, λήφθηκαν μία (1) απάντηση που αφορούσε ερώτηση της Πέμπτης Συνόδου της 

Ένατης Βουλευτικής Περιόδου και δύο (2) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις της 

Έκτακτης Συνόδου της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου. Συνολικά λήφθηκαν οκτακόσιες 

εβδομήντα οκτώ (878) απαντήσεις.   
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Αιτιολογικά σημειώματα  

 

Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά την Τρίτη Σύνοδο δύο (2) αιτιολογικά σημειώματα 

για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτου προσωπικού στη δημόσια και 

εκπαιδευτική υπηρεσία και δύο (2) σημειώματα για την πρόσληψη ή την παράταση 

υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε διάφορους ημικρατικούς οργανισμούς. Συνολικά 

εξετάστηκαν τέσσερα (4) αιτιολογικά σημειώματα. Επίσης, κατατέθηκε έγγραφο την 31η 

Οκτωβρίου 2013 που αφορούσε την παραχώρηση υπηρεσιών εκπαιδευτικών 

λειτουργών για το σχολικό έτος 2013-2014. 

 

Εκθέσεις που κατατέθηκαν στην ολομέλεια 

 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων τις πιο κάτω εκθέσεις: 
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Πρόεδρος 

∆ημοκρατίας  

Υπουργείο 

Εσωτερικών  

Υπουργείο 

Εργασίας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  

Υπουργείο 

Εμπορίου, 

Βιομηχανίας 

και Τουρισμού 

Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας 

Ετήσια Έκθεση 

Γενικού Ελεγκτή 

της ∆ημοκρατίας 

για το Έτος 

2012. 

(16.1.2014) 

 

 

Εξαμηνιαία 

έκθεση του 

∆ιοικητή της 

Κεντρικής 

Τράπεζας της 

Κύπρου για την 

κατάσταση του 

νομίσματος και 

των κεφαλαίων 

και αξιών της 

τράπεζας κατά 

την 31η 

∆εκεμβρίου 

2013, σύμφωνα 

με την 

παράγραφο 5 

του άρθρου 119 

του Συντάγματος 

της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας. 

(5.6.2014) 

 

 

Έκθεση όσον 

αφορά την 

παραχώρηση 

εγκρίσεων που 

δόθηκαν από τον 

Υπουργό 

Εσωτερικών 

προς την 

Υπηρεσία Θήρας 

και Πανίδας 

σύμφωνα με το 

εδάφιο (3) του 

άρθρου 4 του 

περί 

Προϋπολογισμού 

του Ταμείου 

Θήρας του 2013 

Νόμου του 2013 

[Ν. 34(ΙΙ)/2013]. 

(7.11.2013) 

 

Έκθεση του 

Υπουργού 

Εσωτερικών για 

την 

παραχώρηση, 

εκμίσθωση, 

ανταλλαγή ή 

παραχώρηση 

άδειας χρήσεως 

κρατικής γης 

σύμφωνα με το 

άρθρο 18(2) του 

περί Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας 

Έκθεση 

Πεπραγμένων, 

Απολογισμός και 

Ισολογισμός της 

Αρχής 

Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου 

∆υναμικού 

Κύπρου για το 

2012 σύμφωνα 

με το άρθρο 25 

του περί 

Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου 

∆υναμικού 

Κύπρου Νόμου 

[125(I)/1999]. 

(16.1.2014)  

 

Έκθεση ημερ. 

4/3/2014, όσον 

αφορά την 

παραχώρηση 

εγκρίσεων που 

δόθηκαν από την 

Υπουργό 

Εργασίας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

προς την Αρχή 

Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου 

∆υναμικού 

Κύπρου, 

σύμφωνα με το 

Έκθεση του 

Υπουργού 

Ενέργειας, 

Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, για 

την περίοδο από 

1/7/2013 έως 

30/9/2013, 

σύμφωνα με το 

άρθρο 18(2) του 

περί Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας της 

∆ημοκρατίας 

(∆ιακατοχή, 

Εγγραφή και 

Εκτίμηση) Νόμου 

αρ. 74 του 1988. 

(23.1.2014) 

 

Έκθεση του 

Υπουργού 

Ενέργειας, 

Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, για 

την περίοδο από 

1/10/2013 έως 

31/12/2013,  

σύμφωνα με το 

άρθρο 18(2) του 

περί Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας της 

∆ημοκρατίας 

(∆ιακατοχή, 
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(∆ιακατοχή, 

Εγγραφή και 

Εκτίμηση) Νόμου 

74/88, όπως 

αυτή έχει εγκριθεί 

από το 

Υπουργικό 

Συμβούλιο με την 

απόφαση αρ. 

75.845 ημερ.  

10ης Οκτωβρίου 

2013. 

 

 

Έκθεση με ημερ. 

10 Μαρτίου 2014 

όσον αφορά την 

παραχώρηση 

εγκρίσεων που 

δόθηκαν από τον 

Υπουργό 

Εσωτερικών 

προς την 

Υπηρεσία Θήρας 

και Πανίδας 

σύμφωνα με το 

εδάφιο (3) του 

άρθρου 4 του 

περί 

Προϋπολογισμού 

του Ταμείου 

Θήρας του 2013 

Νόμου του 2013 

[Ν. 34(ΙΙ)/2013]. 

(13.3.2014) 

 

 

Έκθεση του 

Υπουργού 

εδάφιο (3) του 

άρθρου 4 του 

περί 

Προϋπολογισμού 

της Αρχής 

Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου 

∆υναμικού 

Κύπρου του 

2013 Νόμου του 

2013 [Ν. 

9(ΙΙ)/2013]. 

(6.3.2014) 

 

Εγγραφή και 

Εκτίμηση) Νόμου 

αρ. 74 του 1988. 

(30.1.2014) 

 

Ετήσια Έκθεση 

της Αρχής 

Ηλεκτρισμού 

Κύπρου για το 

2012 σύμφωνα 

με το άρθρο 26 

των περί 

Ανάπτυξης 

Ηλεκτρισμού 

Νόμων του 1960 

έως 2006. 

(13.2.2014) 
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Εσωτερικών, 

ημερομηνίας 14 

Μαΐου 2014, για 

την παραχώρηση, 

εκμίσθωση, 

ανταλλαγή ή 

παραχώρηση 

άδειας χρήσεως 

κρατικής γης 

σύμφωνα με το 

άρθρο 18(2) του 

περί Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας 

(∆ιακατοχή, 

Εγγραφή και 

Εκτίμηση) Νόμου 

74/88, όπως αυτή 

έχει εγκριθεί από 

το Υπουργικό 

Συμβούλιο με τις 

αποφάσεις αρ. 

75.846 και 

76.175,  

ημερομηνίας  

10 Οκτωβρίου 

2013 και  

11 ∆εκεμβρίου 

2013, αντίστοιχα. 

(29.5.2014) 

 

 

Έκθεση 

αποσταλείσα από 

τον Υπουργό 

Εσωτερικών μετά 

την έγκριση από 

το Υπουργικό 

Συμβούλιο, 

ημερομηνίας 
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Υπουργείο 

Υγείας  

Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού  

Κυπριακός 

Οργανισμός 

Αγροτικών 

Πληρωμών 

Υπουργείο 

Οικονομικών  

Γενικός 

Ελεγκτής 

Έκθεση όσον 

αφορά την 

παραχώρηση 

εγκρίσεων που 

Έκθεση όσον 

αφορά την 

παραχώρηση 

εγκρίσεων που 

Έκθεση με ημερ. 

7 Μαρτίου 2014 

για μεταφορά 

πιστώσεων από 

∆ημοσιονομική 

έκθεση για το 

2013. 

(3/4/2014) 

Οικονομικές 

καταστάσεις και 

έκθεση για 

ημικρατικούς 

25.6.2014, 

αναφορικά με την 

κατάργηση των 

κοινοτήτων 

Κολοσσίου 

ενορίας 

Αποστόλου 

Ανδρέα και 

Κολοσσίου 

ενορίας 

Αποστόλου 

Λουκά και την 

ίδρυση νέας 

κοινότητας με την 

ονομασία 

“Κολόσσι”, της 

οποίας τα 

διοικητικά όρια θα 

περιλαμβάνουν 

τις διοικητικές 

περιοχές των 

καταργούμενων 

κοινοτήτων, 

σύμφωνα με το 

άρθρο 114(γ) των 

περί Κοινοτήτων 

Νόμων του 1999 

έως 2011. 

(3.7.2014) 
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δόθηκαν από τον 

Υπουργό Υγείας 

προς το Ταμείο 

για το Σύνδρομο 

Επίκτητης 

Ανοσοποιητικής 

Ανεπάρκειας για 

το 2013, 

σύμφωνα με το 

άρθρο 4(1) του 

περί 

Προϋπολογισμού 

του Ταμείου για 

το Σύνδρομο 

Επίκτητης 

Ανοσοποιητικής 

Ανεπάρκειας για 

το 2013 Νόμου 

του 2013 [Ν. αρ. 

14(Ι)/2013]. 

(6.2.2014) 

 

δόθηκαν από τον 

Υπουργό 

Παιδείας και 

Πολιτισμού προς 

το Θεατρικό 

Οργανισμό 

Κύπρου (Πίνακας 

αρ. 1 του 2013), 

σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του περί 

Προϋπολογισμού 

του Θεατρικού 

Οργανισμού 

Κύπρου του 2013 

Νόμου του 2013  

[Ν. αρ. 

35(ΙΙ)/2013]. 

(30.1.2014) 

 

 

Έκθεση όσον 

αφορά την 

παραχώρηση 

εγκρίσεων που 

δόθηκαν από τον 

Υπουργό 

Παιδείας και 

Πολιτισμού προς 

τον Κυπριακό 

Οργανισμό 

Αθλητισμού 

(Πίνακας αρ. 1 

του 2013) 

σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του περί 

Προϋπολογισμού 

του Κυπριακού 

Οργανισμού 

Αθλητισμού του 

τον Κυπριακό 

Οργανισμό 

Αγροτικών 

Πληρωμών 

σύμφωνα με το 

άρθρο 4(3) του 

περί 

Προϋπολογισμού 

του Οργανισμού 

Αγροτικών 

Πληρωμών 

Νόμου του 2013. 

(13.3.2014) 

 

 

 

Πρώτη έκθεση 

πεπραγμένων 

αναφορικά με τη 

διαχείριση της 

συμμετοχής της 

∆ημοκρατίας στην 

ιδιοκτησιακή δομή 

πιστωτικών 

ιδρυμάτων 

σύμφωνα με τον 

περί της 

Σύστασης και 

Λειτουργίας 

Μονάδας 

∆ιαχείρισης της 

Συμμετοχής της 

Κυπριακής 

∆ημοκρατίας στην 

Ιδιοκτησιακή 

∆ομή Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων Νόμο 

του 2013 [Ν. 

106(Ι)/2013]. 

(6.5.2014) 

 

 

 

 

 

οργανισμούς για 

το 2013. 

(19.6.2014) 
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2013 Νόμου του 

2013  

[Ν. αρ. 38(ΙΙ) του 

2013]. 

(6.5.2014) 

 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

 

Έκθεση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες 

Ακάλυπτων Επιταγών για το 2012-2013. 

(3.4.2014) 

 

Έκθεση του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το έτος 2013 προς τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου 1 του άρθρου 5 των περί Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007 [Ν. 138(Ι)/2002]. 

(26.6.2014) 

 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

 

Έκθεση για την Ανάπτυξη της Πολυφωνίας και τη Συγκέντρωση Μετοχών για τα έτη 2009-2012 

στους Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς σύμφωνα με το άρθρο 3(2)(η) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου [Ν. 7(Ι) του 1998]. 

(17.10.2013) 

 

Κρατικός προϋπολογισμός για το 2014 

 

Στις 17 Οκτωβρίου 2013 κατατέθηκε ενώπιον του σώματος ο κρατικός προϋπολογισμός 

για το 2014 και στις 12 ∆εκεμβρίου 2013 ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε στη 

Βουλή, με την ευκαιρία της συζήτησης του προϋπολογισμού για το 2014, την 

οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2014 

άρχισε το απόγευμα της 18ης ∆εκεμβρίου 2013 με τις ομιλίες των αρχηγών ή 

εκπροσώπων των κομμάτων. Η συζήτηση συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, 19 

∆εκεμβρίου 2013, το πρωί και το απόγευμα με ομιλίες βουλευτών. Το βράδυ της 19ης 

∆εκεμβρίου 2013 η συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2014 ολοκληρώθηκε με την 

ψήφισή του. Υπέρ ψήφισαν τριάντα (30) βουλευτές, κατά είκοσι (20) και αποχή τήρησαν 

τέσσερις (4). 
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Στις 12 ∆εκεμβρίου 2013 και στις 30 Ιανουαρίου 2014 εγκρίθηκαν από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων αποφάσεις που εξουσιοδότησαν τη διενέργεια δαπάνης από νομικά 

πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2014, 

αντίστοιχα. 

 

Ειδικά εντάλματα πληρωμής 

 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο κατατέθηκαν στην ολομέλεια από το Υπουργείο 

Οικονομικών εκατό δεκατρία (113) ειδικά εντάλματα πληρωμής, από τα οποία τα εκατόν 

εννέα (109) αφορούν την εξουσιοδότηση παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων κάτω 

από οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων στους κρατικούς 

προϋπολογισμούς του 2013 και του 2014 και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) αφορούν την 

παραχώρηση επιπρόσθετων πιστώσεων κάτω από οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων 

εξοικονομήσεων από άλλα άρθρα του ίδιου κεφαλαίου στους προϋπολογισμούς του 

2013 και 2014 του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 

 

Αναφορές του Προέδρου της Βουλής προ ημερησίας διατάξεως 

 

Προ ημερησίας διατάξεως έγιναν οι ακόλουθες αναφορές από τον Πρόεδρο της Βουλής 

των Αντιπροσώπων: 

 

 Στη ∆ιεθνή Ημέρα ∆ημοκρατίας. 

 (12.9.2013) 

 

 Στο θάνατο του πρώην βουλευτή Κίμωνα Παναγίδη. 

 (19.9.2013) 

 

 Στην 53η επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας. 

 (26.9.2013) 
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   Στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού. 

  Στη ∆ιεθνή Ημέρα Ανάμνησης των θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων. 

  Στη συμπλήρωση τριάντα πέντε χρόνων από το θάνατο του Ιχσάν Αλή. 

 (7.11.2013) 

 

   Στην επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους.  

   Στην επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 

   Στην επέτειο της θυσίας του Κυριάκου Μάτση. 

   Στην Παγκόσμια Ημέρα για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού. 

   Στο θάνατο του πρώην βουλευτή Κυριάκου Χρίστου. 

   Στο θάνατο της γυναίκας του βουλευτή κ. Νίκου Κατσουρίδη. 

(14.11.2013) 

 

 Στην 65η επέτειο της Οικουμενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων. 

 (5.12.2013) 

 

 Στο θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. 

(12.12.2013) 

 

   Στο θάνατο του πρώην βουλευτή Νίκου Πιττοκοπίτη. 

   Στο θάνατο της στενογράφου της Βουλής Έλενας Παναγή. 

(16.1.2014) 

 

 Στο θάνατο της αδελφής του βουλευτή κ. Φειδία Σαρίκα. 

(23.1.2014) 

 

   Στη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου. 

   Στο θάνατο της πρώτης στενογράφου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κικής 

Ανδρονίκου. 

(27.2.2014) 

 

 Στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 
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(6.3.2014) 

 

 Στην Ημέρα της Μεσογείου. 

(20.3.2014) 

 

   Στην επέτειο της 1ης Απριλίου. 

   Στο θάνατο του Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου. 

   Στα γεγονότα που συνέβησαν από το ΕΛΑΜ στη Λεμεσό. 

(27.3.2014) 

 

   Στην επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα την 21η  

Απριλίου 1967. 

   Στη γενοκτονία των Αρμενίων από τους Νεότουρκους στις 24 Απριλίου 1915. 

   Στην επέτειο του δημοψηφίσματος της 24ης Απριλίου του 2004 για το Σχέδιο 

Ανάν. 

  Στην ανάγκη αποστολής επιστολής στον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας λόγω της 

καθυστέρησης της κατάθεσης των προϋπολογισμών των ημικρατικών 

oργανισμών στη Βουλή. 

 (10.4.2014) 

 

 Στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

 (5.6.2014) 

 

 Στο θέμα της διακοπής των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων λόγω των 

θερινών διακοπών. 

(10.7.2014) 

 

Σύνθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών 

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας εισήγηση της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του ∆ημοκρατικού Συναγερμού, προέβη σε αλλαγές στη 

σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου αντικαθίσταται από την κ. Μαρία Κυριακού. 
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Στις 20 ∆εκεμβρίου 2013 με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ από τούδε 

και στο εξής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάμεις στη 

Βουλή, αντί του κ. Νίκου Κατσουρίδη, είναι ο κ. Γιάννος Λαμάρης.  

 

Στις 16 Ιανουαρίου 2014 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας εισήγηση της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάμεις, προέβη σε αλλαγή στη 

σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας και της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα, 

στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας αντικαθίσταται ο κ. Γιάννος 

Λαμάρης από τον κ. Χρίστο Μέση και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αντικαθίσταται ο κ. Χρίστος Μέσης από τον κ. Νίκο 

Κατσουρίδη. 

 

Στις 5 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας εισήγηση του ∆ημοκρατικού 

Κόμματος, προέβη στις εξής αλλαγές στην Επιτροπή Επιλογής, στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Εσωτερικών, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως, καθώς και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών:   

 Στην Επιτροπή Επιλογής συμμετέχουν οι κ. Νικόλας Παπαδόπουλος και 

Νεόφυτος Κωνσταντίνου.   

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

συμμετέχουν ο κ. Μάριος Καρογιάν και η κ. Αθηνά Κυριακίδου.   

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συμμετέχουν ο κ. Νεόφυτος 

Κωνσταντίνου και η κ. Αθηνά Κυριακίδου.   

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

συμμετέχουν οι κ. Νεόφυτος Κωνσταντίνου και Μάριος Καρογιάν.  

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών συμμετέχουν οι κ. Γεώργιος Προκοπίου και Μάριος 

Καρογιάν.  

 



138 

 

Την 1η Ιουνίου 2014 υλοποιήθηκε η παλαιότερη απόφαση της Επιτροπής Επιλογής και 

η προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως αναλήφθηκε από το βουλευτή του ΚΣ Ε∆ΕΚ κ. Φειδία Σαρίκα, μέχρι τότε 

αναπληρωτή πρόεδρο της επιτροπής, ενώ ο μέχρι τότε πρόεδρός της βουλευτής του 

Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. ∆ημήτρης Συλλούρης ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή 

προέδρου της επιτροπής.   

 

Ψηφίσματα 

 

 Ψήφισμα για ειρηνική επίλυση της εμφύλιας διένεξης στη Συρία και μη συμμετοχή 

των βρετανικών βάσεων σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. 

 (5.9.2013) 

 

 Ψήφισμα για τις σχέσεις της Κυπριακής ∆ημοκρατίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία. 

(27.3.2014) 

  

 Ψήφισμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού. 

 (27.3.2014) 

  

 Ψήφισμα για τη ρύθμιση της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 (5.6.2014) 

 

Κανονισμός της Βουλής 

 

Στις 7 Νοεμβρίου 2013 ψηφίστηκε η τέταρτη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής 

των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Με την τροποποίηση αυτή, η οποία 

ήταν αποτέλεσμα πρότασης που ετοιμάστηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του 

σώματος και εξετάστηκε από την Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό 

της Βουλής, θεσμοθετήθηκε η άτυπη μέχρι σήμερα Σύσκεψη των Αρχηγών, όπως αυτή 

επικράτησε να ονομάζεται.  
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Ο Τροποποιητικός (Αρ. 4) Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιεύτηκε 

στο Παράρτημα ∆εύτερο της Επίσημης Εφημερίδας της ∆ημοκρατίας στις 22 

Νοεμβρίου 2013.   

 

Απολογισμός 

 

Στις 10 Ιουλίου 2014 εγκρίθηκε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 

έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του 

Συντάγματος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

 

Οικονομικά μέτρα 

 

Από τις 6 ∆εκεμβρίου 2012 η Βουλή εγκρίνει τα πρώτα νομοσχέδια-μέτρα στα πλαίσια 

της συμφωνίας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.  

 

Kατά την υπό επισκόπηση σύνοδο κατατέθηκαν πενήντα εννέα (59) μνημονιακά σχέδια 

νόμου, εκ των οποίων πενήντα (50) νομοσχέδια, πέντε (5) προτάσεις νόμου και 

τέσσερις (4) κανονισμοί:  

 

 Νομοσχέδια Προτάσεις νόμου Κανονισμοί 

Κατατέθηκαν  50 5 4 

Ψηφίσθηκαν/Εγκρίθηκαν  41 (από αυτά 2 

με τη μορφή του 

κατεπείγοντος) 

3 4 

Εκκρεμούν 7 2 - 

Απορρίφθηκαν  2 - - 

 

Συνεδρίες ολομέλειας του σώματος 

 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο πραγματοποιήθηκαν σαράντα τέσσερις (44) συνεδρίες 

της ολομέλειας του σώματος, σαράντα (40) τακτικές συνεδρίες της ολομέλειας, μία (1) 

ειδική συνεδρία και τρεις (3) έκτακτες συνεδρίες. Από αυτές οι είκοσι δύο (22) υπό την 

προεδρία του Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου, δεκαπέντε (15) υπό την 
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προεδρία του βουλευτή κ. Σοφοκλή Φυττή, έξι (6) υπό την προεδρία της βουλευτού κ. 

Μαρίας Κυριακού και μία (1) υπό την προεδρία του βουλευτή κ. Αδάμου Αδάμου. 

 

Ειδική συνεδρία Βουλής των Αντιπροσώπων  

 

Στις 19 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρία της Βουλής, παριστάμενου 

του Προέδρου της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και σύσσωμου του Υπουργικού 

Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα πρώην Πρόεδρο της 

∆ημοκρατίας και πρώτο Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Γλαύκο Κληρίδη. 

 

 

Έκτακτες συνεδρίες Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

 Η Βουλή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίασή της στις 4 Μαρτίου 2014, κατά την οποία 

κατατέθηκε το νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης 

Νόμος του 2014», το οποίο, αφού κηρύχθηκε επείγον, ψηφίστηκε αυθημερόν. 

 

 Στις 6 Μαΐου 2014 η ολομέλεια της Βουλής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με 

μοναδικό θέμα στο Κεφάλαιο ∆΄ τη συζήτηση του θέματος της Έκθεσης της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως με θέμα 

«Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος».   

 

 Στις 23 Ιουλίου 2014 η ολομέλεια της Βουλής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με 

μοναδικό θέμα στο Κεφάλαιο Α΄ τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ο περί της 

Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», το οποίο ψηφίστηκε με τριάντα μία ψήφους 

υπέρ, δεκαοκτώ κατά και καμία αποχή.   

 

 

Επίσημες παρουσίες στην ολομέλεια της Βουλής 

 

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 8 Μαΐου 2014 παρέστη ο Πρόεδρος της 

Βουλής των Αντιπροσώπων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας κ. Atef al 
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Tarawneh και η συνοδεία του, που πραγματοποιούσαν επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο.  

Τον Πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας χαιρέτησε ο προεδρεύων της Βουλής των 

Αντιπροσώπων κ. Σοφοκλής Φυττής. 

 

Σχέδια αποφάσεων 

 

Σχέδιο απόφασης για άμεση επαναδιαπραγμάτευση της μνημονιακής δέσμευσης για τις 

ιδιωτικοποιήσεις, το οποίο κατατέθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες ∆υνάμεις κ. Γιάννο Λαμάρη. 

(27.2.2014) 

 

Αποφάσεις που λήφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 19 

Σεπτεμβρίου 2013, μετά από εισήγηση του τότε κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάμεις κ. Νίκου Κατσουρίδη, σχετικά με τη δολοφονία του 

νεαρού τραγουδιστή Παύλου Φύσσα από οπαδό της Χρυσής Αυγής αποφασίσθηκε να 

σταλεί σχετική επιστολή όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά αυτή να δημοσιοποιηθεί, 

ώστε να δείχνει και στον κόσμο την ευαισθησία και τον αποτροπιασμό της Βουλής των 

Αντιπροσώπων σε αυτά τα απαράδεκτα γεγονότα.    

 

∆ιορισμοί διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(β) των περί Ορισμένων Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (∆ιορισμός ∆ιοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988-

2013, οι διορισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά την απόφαση της 

γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου. Το 2014 έγιναν οι ακόλουθοι διορισμοί 

διοικητικών συμβουλίων:   

 

 ∆ιορισμός προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού 

 Τουρισμού. 

 (27.3.2014) 
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 ∆ιορισμός αντιπροέδρου και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του 

 Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. 

 (27.3.2014) 

 

 ∆ιορισμός προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων. 

 (27.3.2014) 

 

 ∆ιορισμός προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

 (27.3.2014) 

 

 ∆ιορισμός προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

 (19.6.2014) 

 

 ∆ιορισμός προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 

Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.  

 (3.7.2014) 
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μέρος β΄ 

παραρτήματα 
 

 

 

 

 

 

∆έκατη Βουλευτική Περίοδος 

Τρίτη 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 46 

2. Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

26 

3. Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 33 

4. Εμπορίου και Βιομηχανίας 39 

5. Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 33 

6. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 35 

7. Εσωτερικών 35 

8. Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 34 

9. Νομικών 51 

10. Οικονομικών και Προϋπολογισμού 61 

11. Παιδείας 40 

12. Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών 

26 

13. Περιβάλλοντος 48 

14. Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων 

33 

15. Συγκοινωνιών και Έργων 34 

16. Υγείας 39 

 Συνολικά 613 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Τα σημαντικότερα νομοσχέδια/προτάσεις νόμου/κανονισμοί που 

ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την ολομέλεια 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμος του 2013. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού για τις δαπάνες αμυντικής θωράκισης για το έτος 2014.) 

 

  Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή, ανεξάρτητα 

από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, η προαγωγή στον ανώτατο 

βαθμό των αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, δηλαδή στο βαθμό του αντιστράτηγου, του 

διορισθέντος δυνάμει των διατάξεων της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας ως 

Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς αξιωματικού βαθμού υποστράτηγου, νοουμένου ότι με 

το διορισμό του ο εν λόγω αξιωματικός θα κατέχει τη δεύτερη τη τάξει θέση της ιεραρχίας 

του στρατεύματος.) 

 

  Ο περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας Νόμου με την προσθήκη σ’ αυτόν πρόνοιας 

η οποία διαμορφώνει τη σχετική διάταξή του που καθορίζει τα προσόντα διορισμού 

προσώπου στη δημόσια υπηρεσία ως ακολούθως: 

3. Σε περίπτωση που πολίτης της ∆ημοκρατίας έχει απαλλαγεί νόμιμα από τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό θα 

παραπέμπεται από την Επιτροπή ∆ημόσιας Υπηρεσίας σε ιατροσυμβούλιο, το 

οποίο θα αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση 

στην οποία θα διοριστεί. Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο θα διορίζεται από τον 

Υπουργό Υγείας και θα συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων θα 

καθορίζεται από αυτόν. 

4. Τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο πρόσωπα πρέπει να υποβάλλουν 

στην Επιτροπή ∆ημόσιας Υπηρεσίας πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, στο 

οποίο θα εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές τους, ο τύπος και το 
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περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με το 

άρθρο 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου.) 

 

  Ο περί ∆ημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

(Τροποποίηση του περί ∆ημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου με την προσθήκη σ’ 

αυτόν πρόνοιας η οποία διαμορφώνει τη σχετική διάταξή του που καθορίζει τα προσόντα 

διορισμού προσώπου στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ως ακολούθως: 

1. Σε περίπτωση που πολίτης της ∆ημοκρατίας έχει απαλλαγεί νόμιμα από τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό θα 

παραπέμπεται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε ιατροσυμβούλιο, το 

οποίο θα αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση 

στην οποία θα διοριστεί.  Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο θα διορίζεται από τον 

Υπουργό Υγείας και θα συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων θα 

καθορίζεται από αυτόν. 

2. Τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο πρόσωπα πρέπει να υποβάλλουν 

στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, 

στο οποίο θα εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές τους, ο τύπος και το 

περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με το 

άρθρο 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου.) 

 

  Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε η αναρρωτική άδεια που 

εθνοφρουρός ο οποίος υπηρετεί στη δύναμη της Εθνικής Φρουράς λαμβάνει, σε 

περίπτωση που νοσήσει ή προκληθεί σ’ αυτόν πάθηση ή βλάβη της υγείας του από την 

εκτέλεση υπηρεσίας, να μην υπηρετείται, αλλά να θεωρείται χρόνος πραγματικής θητείας.) 

 

  Οι περί Στρατού της ∆ημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό 

Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

[Τροποποίηση των περί Στρατού της ∆ημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό 

Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) Κανονισμών, ώστε: 

1. να αυξηθεί το πτητικό επίδομα που λαμβάνουν οι ιπτάμενοι μηχανικοί, ώστε να 

καταβάλλεται σε αυτούς το 65% του πτητικού επιδόματος ανά εξάμηνο αντί 

ολόκληρου του ποσού του πτητικού επιδόματος ανά δεκαοκτάμηνο που λαμβάνουν 

σήμερα, 
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2. να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ιπτάμενο προσωπικό θα 

θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση πτητικής καταλληλότητας, 

3. οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση κρίσης της πτητικής 

καταλληλότητας του ιπτάμενου προσωπικού, δυνάμει των διατάξεων των βασικών 

κανονισμών, να καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του κριθέντος, 

4. να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση που ιπτάμενος αξιωματικός κριθεί ως πτητικά 

ακατάλληλος, θα χαρακτηρίζεται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας αξιωματικός 

υπηρεσίας εδάφους.] 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

 

  Ο περί ∆ιενέργειας Εράνων Νόμος του 2014. 

(Εισαγωγή ασφαλιστικών δικλίδων και δυνατότητα διεξαγωγής των αναγκαίων ελέγχων, 

καθώς και επιβολή κυρώσεων με σκοπό τον αποκλεισμό των παράνομων και 

παραπλανητικών εράνων.) 

 

  Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και 

Εκμετάλλευσης Προσώπων και Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014. 

(Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2004 σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων 

χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 

συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με την Οδηγία 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου. 

Ο παρών νόμος μεταφέρει τις προαναφερόμενες Οδηγίες, ενώ διατηρεί τις υφιστάμενες 

εναρμονιστικές διατάξεις της Οδηγίας 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 

2004 σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών 

θύματα εμπορίας προσώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 

συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τις διατάξεις που συνάδουν με τη 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πάταξη της Εμπορίας Ανθρώπων, που 

υπογράφηκε από την Κυπριακή ∆ημοκρατία στις 16 Μαΐου του 2005. Επίσης, 
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μεταφέρονται διατάξεις για την προστασία των θυμάτων, οι οποίες περιέχονται στην 

Απόφαση-Πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 σχετικά με το 

καθεστώς που ισχύει σε ποινικές διαδικασίες για τα θύματα και περιλαμβάνονται πρόνοιες 

για την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.  

Προβλέπονται διατάξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της έρευνας και της δίκης με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η επαναθυματοποίηση των θυμάτων και ποινικοποιείται η 

χρήση υπηρεσιών των θυμάτων από πρόσωπα που γνωρίζουν ότι είναι θύματα. 

Ενισχύεται ο υφιστάμενος μηχανισμός ελέγχου και πρόληψης  και δίδεται  έμφαση στη 

συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των μη κυβερνητικών 

οργανισμών, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των θυμάτων.)   

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

 

 Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και ∆ιάθεσής 

τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και ∆ιάθεσής 

τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε: 

1. να εισαχθεί πρόνοια για επιβολή διοικητικού προστίμου από το διευθυντή 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους πιο πάνω 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή/και 

των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 

2. να τροποποιηθεί ο ορισμός “επίσημος βοηθός”, για να επιτρέπεται η παροχή 

βοήθειας στους επίσημους κτηνιάτρους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όχι 

μόνο από κτηνιατρικούς επιθεωρητές, αλλά και από οποιοδήποτε λειτουργό των 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρεί τα καθορισμένα κριτήρια, με σκοπό να 

καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, και 

3. να παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα για την τροποποίηση των παραρτημάτων του 

νόμου.) 

 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2013. 

[Τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμών για 



149 

 

εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα διάφορα 

είδη πυροτεχνίας (πυροτεχνήματα) να περιέχουν εκτός από τη μαύρη πυρίτιδα και 

εκρηκτικές ύλες άλλου τύπου και ουσίες λάμψης, νοουμένου ότι αυτές δε θα μπορεί να 

εξαχθούν εύκολα από το είδος πυροτεχνίας, δε θα το καθιστούν εκρηκτικό και δε θα του 

δίνουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει άλλες εκρηκτικές ύλες.] 

 

 Οι περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή και ∆ιάθεση 

στην Αγορά ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Κανονισμοί του 

2013. 

(Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της λειτουργίας ορισμένων εγκαταστάσεων στις 

οποίες δεν εφαρμόζονται σχετικοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί και στις οποίες γίνεται 

παραγωγή, συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση μικρών 

ποσοτήτων: 

5. νωπού κρέατος πουλερικών, κουνελιών και περιστεριών από τον παραγωγό 

απευθείας στον τελικό καταναλωτή και σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης 

που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, 

6. προϊόντων με βάση το νωπό γάλα από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή και 

σε λαϊκές αγορές, 

7. αλιευτικών προϊόντων απευθείας στον τελικό καταναλωτή και σε τοπικά 

καταστήματα λιανικής πώλησης και 

8. σαλιγκαριών απευθείας από την επιχείρηση παραγωγής σαλιγκαριών στον τελικό 

καταναλωτή και σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης.) 

 

 Ο περί Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμος του 2013. 

(Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σχετικά με 

την επισκόπηση των ορυκτών και υδάτινων πόρων και των γεωκινδύνων, καθώς και 

ζητήματα σχετικά με την εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων και τη χρήση 

κυβερνητικών γεωτρήσεων.) 

 

 Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος 

του 2013. 

(Θέσπιση νομοθεσίας η οποία μεταξύ άλλων καθορίζει ως αρμόδια αρχή το Τμήμα ∆ασών 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την εφαρμογή 

ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά με τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που 



150 

 

διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην ευρωπαϊκή αγορά, ορίζει επιθεωρητές 

ελέγχου εμπορίας ξυλείας, ρυθμίζει την εμπορία καυσόξυλων και προβλέπει αδικήματα και 

ποινές.) 

 

 Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων 

Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και για εκπλήρωση 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης.) 

 

 Οι περί Επαγγελματικής Κτηνιατρικής ∆εοντολογίας (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2013.  

(Τροποποίηση των περί Επαγγελματικής Κτηνιατρικής ∆εοντολογίας Κανονισμών για 

σκοπούς εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και για εκπλήρωση υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης.) 

 

 Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών 

Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2013. 

(Τροποποίηση του περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών 

Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμου για ξεκάθαρη διατύπωση των 

αρμοδιοτήτων των επιθεωρητών και λειτουργών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 

Ερευνών κατά τη διερεύνηση παραβάσεων, έτσι ώστε οι αρμοδιότητες αυτές να συνάδουν 

με τις ανάλογες αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τον περί Αλιείας Νόμο.  

Επιπρόσθετα, παρέχονται στους επιθεωρητές και λειτουργούς τα σωστά εργαλεία 

εφαρμογής των προνοιών του νόμου και δίνεται στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων 

Ερευνών το δικαίωμα πώλησης προϊόντος που κατάσχεται δυνάμει των προνοιών του 

νόμου, αντί της καταστροφής του όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αξία του προϊόντος αυτού, η οποία θα επιστρέφεται στον 

ιδιοκτήτη του, σε περίπτωση αθώωσής του από το δικαστήριο για το αδίκημα για το οποίο 

είχε κατηγορηθεί.) 

 

 Ο περί Ενιαίας ∆ιαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2013. 
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(Τροποποίηση του περί Ενιαίας ∆ιαχείρισης Υδάτων Νόμου, που αποσκοπεί στην:  

1. παράταση μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2014 της προθεσμίας για την υποβολή 

αιτήσεων για εγγραφή φρεάτων που δεν έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια, 

ανεξαρτήτως του λόγου που δεν έχει εξασφαλιστεί η σχετική άδεια, αφού η σχετική 

προθεσμία δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας λήγει την 31η ∆εκεμβρίου 2013, 

2. εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των κύριων προβλημάτων στην 

έκδοση των προαναφερόμενων αδειών, ιδιαίτερα όσον αφορά αιτητές που έχουν ως 

κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία, καθώς και αιτητές που είναι συνταξιούχοι 

γεωργοί, 

3. ίδρυση Μητρώου Εγγραφής Φρεάτων, το οποίο θα ενημερώνεται επί συνεχούς 

βάσης, και 

4. έκδοση οδηγού ορθολογικής μεθόδου κλεισίματος φρεάτων.) 

 

 Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

[Τροποποίηση του περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμου, ώστε: 

1. να παραταθεί η ισχύς της παραγράφου (α) της δεύτερης επιφύλαξης του άρθρου 4 

αυτού, η οποία επιτρέπει την εξασφάλιση άδειας για ελεγχόμενη καύση αποκλαδιών 

αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων κατά την περίοδο από την 1η 

∆εκεμβρίου μέχρι και τη 15η Μαρτίου κάθε έτους, μέχρι την 30ή Απριλίου 2015 και 

2. να επεκταθεί η περίοδος εντός της οποίας δύναται να εξασφαλιστεί άδεια για 

ελεγχόμενη καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων 

μέχρι και την 31η Μαρτίου, εφόσον για την περίοδο από τη 16η μέχρι και την 31η 

Μαρτίου η εν λόγω καύση γίνεται υπό τους όρους που επιβάλλονται στην άδεια από 

τις αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος ∆ασών 

και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.] 

 

 Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών 

Ύδατος Κανονισμοί του 2014. 

(Θέσπιση κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την 

εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών τιμολόγησης νερού σε όλη την Κύπρο, με σκοπό την ίση 

αντιμετώπιση των πολιτών, την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας και του νόμου για 

διαφύλαξη της αειφορίας των υδάτινων πόρων και την παροχή κινήτρων στους χρήστες 

για την αποτελεσματική χρήση του νερού.) 
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 Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του 

Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Τμήμα Γεωργίας 

και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Νόμος του 2014.  

(Θέσπιση νομοθεσίας για μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών τις οποίες 

ασκούσε ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκτός των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών 

του Εργαστηρίου Γάλακτος, οι οποίες μεταβιβάζονται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.) 

 

 Ο περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου για σκοπούς 

υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για άμεση διάλυση του 

Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.) 

 

 Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του 

Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος του 

2014. 

(Θέσπιση νομοθεσίας για σκοπούς μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών τις 

οποίες ασκούσε το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.) 

 

 Ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2014. 

(Θέσπιση νομοθεσίας για σκοπούς υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου για άμεση διάλυση του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων.) 

 

 Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου για αντικατάσταση της υφιστάμενης 

διάταξης του βασικού νόμου η οποία προβλέπει για καταβολή αποζημίωσης στη βάση της 

αναπαραγωγικής αξίας των ζώων, σε περίπτωση που αυτά προσβάλλονται από 

οποιοδήποτε από τα νοσήματα που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του νόμου, και στη 

βάση της τιμής εκποίησης των ζώων, σε περίπτωση που αυτά προσβάλλονται από 

οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, από πρόνοια η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση που ζώο 

μολύνεται ή θανατώνεται, οι τιμές αποζημίωσης καθορίζονται από τριμελή επιτροπή στη 

βάση της αγοραίας αξίας του εν λόγω ζώου σύμφωνα με σχετικούς ευρωπαϊκούς 
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κανονισμούς.) 

 

 Ο περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών Νόμος 

του 2014. 

(Κατάργηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και αντικατάστασή της με τον πιο πάνω νόμο, 

έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, να ρυθμιστεί η ίδρυση και η 

λειτουργία των συνδέσμων προστασίας φυτών για τις καλλιέργειες της αμπέλου, της ελιάς 

ή/και των σιτηρών από εχθρούς και ασθένειες ανά γεωργική περιφέρεια και να 

διασαφηνιστούν πρόνοιες που αφορούν διαδικαστικά θέματα. Περαιτέρω, δίνεται η 

δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του πέραν των πιο πάνω καλλιεργειών 

έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου.) 

 

 Οι περί ∆ασών (∆ιάθεση Κρατικής ∆ασικής Γης) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2014. 

[Τροποποίηση των περί ∆ασών (∆ιάθεση Κρατικής ∆ασικής Γης) Κανονισμών, ώστε τα 

κριτήρια που τίθενται στον κανονισμό αυτό να συνάδουν με τα κριτήρια που 

περιλαμβάνονται στο Σχέδιο για τη ∆ιάθεση Κρατικής και ∆ασικής Γης σε Ανέργους, το 

οποίο έτυχε έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο στα πλαίσια της εξαγγελθείσας 

πολιτικής της κυβέρνησης για ανάκαμψη της οικονομίας.] 

 

 Oι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά 

τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.  

[Τροποποίηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων 

κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) Κανονισμών για λήψη των απαιτούμενων μέτρων 

από τα σφαγεία ερυθρού και λευκού κρέατος που λειτουργούν στην Κυπριακή 

∆ημοκρατία, προκειμένου να αποτρέπεται ο πόνος και να περιορίζεται η αγωνία και η 

ταλαιπωρία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις 

βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στον τομέα και τις επιτρεπόμενες από τη νομοθεσία 

μεθόδους.] 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 

  Ο περί των ∆ικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013. 



154 

 

(Τροποποίηση του περί ∆ικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου για εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της 

Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της Οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.) 

 

  Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013. 

[Θέσπιση νέας νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση 

της χρήσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).  Ειδικότερα, ο πιο 

πάνω νόμος θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές μέσω: 

4. της καθιέρωσης υποχρεωτικών εθνικών στόχων για το συνολικό μερίδιο ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της 

∆ημοκρατίας και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, 

5. του καθορισμού κανόνων για τη στατιστική μεταβίβαση μεταξύ της ∆ημοκρατίας και 

άλλων κρατών μελών για κοινά έργα μεταξύ της ∆ημοκρατίας και άλλων κρατών 

μελών ή/και με τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες, 

την πληροφόρηση και την κατάρτιση εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων 

ανανεώσιμων πηγών και την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

6. της καθιέρωσης υποχρέωσης για την τήρηση κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα 

και τα βιορευστά, προκειμένου αυτά να μπορεί να ενταχθούν στα καθεστώτα 

στήριξης και να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενέργειας από ΑΠΕ.] 

 

  Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου για 

εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/30/ΕΚ και μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ 

αναφορικά με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τα κριτήρια αειφορίας των βιοκαυσίμων και των 

βιορευστών.) 

 

  Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους 

Καταναλωτές (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος  του 2013. 
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(Τροποποίηση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς 

τους Καταναλωτές Νόμου, ώστε να καταστεί πληρέστερη και ορθότερη η μεταφορά στο 

εθνικό δίκαιο του άρθρου 12 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 

επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά.) 

 

  Ο περί ∆ιαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί ∆ιαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου, 

ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού να καθορίζει με διάταγμα τα κριτήρια για την εξέταση των αιτήσεων που 

υποβάλλονται σε αυτόν για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης χώρων ελλιμενισμού σκαφών 

αναψυχής.) 

 

  Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών  (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμου, η οποία 

αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της ∆ημοκρατίας, ώστε ο διευθυντής ταξιδιωτικού 

γραφείου που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα να μην υποχρεώνεται να 

αποκτήσει μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας λειτουργίας 

ταξιδιωτικού γραφείου αποδεδειγμένα επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας εκ των επίσημων 

γλωσσών της ∆ημοκρατίας, αλλά να γνωρίζει καλά τουλάχιστον μια από τις τουριστικά 

επικρατέστερες γλώσσες.) 

 

  Ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 

Ενοποιημένων Λογαριασμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 

Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, ώστε να μεταφερθεί από τον Υπουργό Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού στον Υπουργό Οικονομικών η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας 

διεξαγωγής υποχρεωτικών ελέγχων σε ελεγκτές, να καθοριστεί ότι ο πρόεδρος και ο 

αντιπρόεδρος της Επιτροπής ∆ημόσιας Εποπτείας θα είναι ο Γενικός Λογιστής της 

∆ημοκρατίας και ο Βοηθός Γενικός Λογιστής της ∆ημοκρατίας, αντίστοιχα, και να αυξηθεί 

η ποινή σε περίπτωση άσκησης ελεγκτικού επαγγέλματος χωρίς άδεια.) 
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  Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Τροποποίηση του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) 

Νόμου, ώστε: 

4. τα προσόντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή 

νομικού προσώπου που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς 

διαχείρισης της συμμετοχής της ∆ημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης 

έρευνας ή και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και ο αριθμός και η 

σύνθεση του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου να καθορίζονται στο βασικό νόμο,  

5. να επιτευχθεί πιο λεπτομερής ρύθμιση του ελέγχου των λογαριασμών του πιο πάνω 

νομικού προσώπου από το Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας και 

6. τα ονόματα των επιλεχθέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού 

διευθυντή του νομικού προσώπου, καθώς και τα αντίστοιχα προσόντα και η 

αιτιολόγηση για το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τα καθοριζόμενα στο νόμο 

προσόντα να γνωστοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και 

Βιομηχανίας από τον προεδρεύοντα της γενικής συνέλευσης του νομικού 

προσώπου πριν από τη δημοσιοποίηση του διορισμού τους.] 

 

  Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2014. 

  Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

  Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα 

∆ιαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2014. 

(Τροποποίηση των πιο πάνω νομοθετημάτων, η οποία αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση 

της ∆ημοκρατίας, ώστε να θεσμοθετηθεί σχετική ρύθμιση για τη δυνατότητα εισαγωγής 

νέου τύπου/μορφής τουριστικών αναπτύξεων.) 

 

  Ο περί ∆ιατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2014. 

(Τροποποίηση του περί ∆ιατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου για σκοπούς 

μερικής εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 

2009, σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων 
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αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη.) 

 

  Ο περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2014. 

[Τροποποίηση του περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) Νόμου για σκοπούς 

εναρμόνισης με το άρθρο 20 της Οδηγίας  2009/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης 

Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου 

αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη.] 

 

  Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

(Τροποποίηση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, η οποία αποτελεί 

μνημονιακή υποχρέωση της ∆ημοκρατίας, με στόχο την ενίσχυση των εξουσιών της ΕΠΑ, 

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τον ανταγωνισμό, την 

προαγωγή συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και την περαιτέρω σύγκλιση της 

εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ.) 

 

  Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2014. 

(Αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

επιχειρήσεων με νέα νομοθεσία, η οποία αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της 

∆ημοκρατίας, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω σύγκλιση της εθνικής νομοθεσίας με το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, διασαφήνιση και 

βελτίωση του τρόπου εφαρμογής των διαδικασιών που ακολουθούνται από την ΕΠΑ και 

ενίσχυση των συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.) 

 

  Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή 

Πιστοποίηση των Κτιρίων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

[Τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή 

Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμών αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα των 

ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που δύνανται να προβαίνουν στην έκδοση 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και δημιουργία νέας κατηγορίας ειδικευμένων 

εμπειρογνωμόνων για υφιστάμενα κτίρια που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές 

και τα οποία επισκέπτεται το κοινό.] 
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  Οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

[Τροποποίηση των περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) 

Κανονισμών για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Οδηγίας 

2010/31/ΕΕ σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.] 

 

  Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας 

Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2014. 

[Θέσπιση κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισης με τις πρόνοιες του άρθρου 14(3) και 

14(4), καθώς και του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση και 

ενθάρρυνση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.] 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 

Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 

του 2014 Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 

Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 

2014 ύψους €37.999.565.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού.) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

 

  Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του ∆ιεθνούς Ποινικού 

∆ικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Κύρωση των τροποποιήσεων που επέφερε στο καταστατικό του ∆ιεθνούς Ποινικού 

∆ικαστηρίου η Αναθεωρητική ∆ιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην Καμπάλα στις 11 

Ιουνίου 2010, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Κυπριακή ∆ημοκρατία κατά την πιο πάνω 

διάσκεψη και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του, 

ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2012.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 
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  Ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 

(Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε 

στις Βρυξέλλες στις 2 ∆εκεμβρίου 2010, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 

με αρ. 71.237, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2010, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία 

κοινού αεροπορικού χώρου με βάση την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές αερομεταφορών 

των μερών, στους ίσους όρους ανταγωνισμού και στην τήρηση ίδιων κανόνων, 

συμπεριλαμβανομένων των πεδίων ασφάλειας πτήσεων, ασφάλειας από έκνομες 

ενέργειες, διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και των θεμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και 

περιβάλλοντος.) 

 

  Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του ∆ιαδικτύου 

(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

[Αποκατάσταση της ορθότητας της μεταφοράς του αρχικού κειμένου της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Εγκλήματος μέσω του ∆ιαδικτύου, που υπογράφηκε 

στη Βουδαπέστη στις 23 Νοεμβρίου 2011, στον περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος 

μέσω του ∆ιαδικτύου (Κυρωτικό) Νόμο, λόγω λανθασμένης μετάφρασης του αγγλικού 

όρου “procuring” που χρησιμοποιείται στο άρθρο 9(1)(d) της υπό αναφορά σύμβασης.] 

 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης της ∆ημοκρατίας της Εσθονίας για την Αμοιβαία 

Προστασία ∆ιαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της ∆ημοκρατίας της Εσθονίας για την Αμοιβαία Προστασία ∆ιαβαθμισμένων 

Πληροφοριών, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε κατόπιν απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου με αρ. 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, η οποία υπογράφηκε στις 27 

Νοεμβρίου 2012, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 73.986, 

ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2012.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης της ∆ημοκρατίας της Τσεχίας για Συνεργασία στον 

Τομέα της Άμυνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 
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(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της ∆ημοκρατίας της Τσεχίας για Συνεργασία στον Τομέα της Άμυνας, η 

οποία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου 2012, κατόπιν απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 73.663, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2012, η οποία στοχεύει 

στον καθορισμό του πλαισίου για στρατιωτική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της 

άμυνας.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας ∆ιμερούς Συνεργασίας στον Τομέα της Άμυνας 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της ∆ημοκρατίας 

της Πολωνίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 

(Κύρωση της Συμφωνίας ∆ιμερούς Συνεργασίας στον Τομέα της Άμυνας μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ημοκρατίας της 

Πολωνίας, η οποία υπογράφτηκε στη Βαρσοβία στις 25 Ιανουαρίου 2013, κατόπιν 

απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.122, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2012, 

η οποία στοχεύει στον καθορισμό του πλαισίου για στρατιωτική και τεχνική συνεργασία 

στον τομέα της άμυνας.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία 

Προστασία ∆ιαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2013.  

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία Προστασία ∆ιαβαθμισμένων 

Πληροφοριών, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε κατόπιν απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου με αρ. 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, και η οποία υπογράφηκε στις 4 

Απριλίου 2013, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 73.555, 

ημερομηνίας 16 Μαΐου 2012.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας, αφενός, και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του 

Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, αφετέρου, για 

Εγκατάσταση στην Κύπρο Υποστηρικτικής Βάσης της Κοινής Αποστολής 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την 

Απαγόρευση των Χημικών Όπλων για την Καταστροφή του Χημικού 

Οπλοστασίου της Συρίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 



161 

 

[Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, αφενός, 

και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του Οργανισμού για την Απαγόρευση 

των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), αφετέρου, για την εγκαθίδρυση υποστηρικτικής βάσης της 

κοινής αποστολής ΟΗΕ-ΟΑΧΟ στο έδαφος της ∆ημοκρατίας και την παροχή 

διευκολύνσεων για την ασφαλή παρουσία και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της κοινής 

αποστολής, η οποία καταρτίστηκε μέσω ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των διευθυντών 

των γραφείων του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και του γενικού διευθυντή του ΟΑΧΟ, 

ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, αφενός, και του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013, αφετέρου, κατόπιν απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013.] 

 

  Ο περί των Τελικών Πράξεων της ∆ιάσκεψης των Πληρεξουσίων της 

∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2013.  

(Κύρωση των Τελικών Πράξεων της ∆ιάσκεψης των Πληρεξουσίων της ∆ιεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικού στο 

διάστημα μεταξύ 4ης και 22ας Οκτωβρίου 2010, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 75.057 και αφορούν τροποποιητικές πράξεις του 

Καταστατικού και της Σύμβασης της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών όπως 

τροποποιήθηκαν από τις διασκέψεις πληρεξουσίων αναφορικά με τα οικονομικά, τα 

οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαδικασία εκλογής των κρατών μελών που 

αποτελούν το συμβούλιο.) 

 

  Ο περί ∆ιαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό 

Νόμος του 2013.  

(∆ιορισμός ∆ιαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό, ο οποίος 

θα ενεργεί εκ μέρους του Προέδρου της ∆ημοκρατίας στις συνομιλίες που διεξάγονται στο 

πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, χωρίς να ασκεί οποιαδήποτε 

άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες, έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η αποστολή του.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας για τη ∆ημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος 

Εναέριου Χώρου του BLUE MED (Κυρωτικός) Νόμος του 2013.  

(Κύρωση της Συμφωνίας για τη ∆ημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου 

του BLUE MED μεταξύ της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, της Ελληνικής ∆ημοκρατίας, της 

Ιταλικής ∆ημοκρατίας και της ∆ημοκρατίας της Μάλτας, η οποία προβλέπει τη θέσπιση 
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διοικητικού συμβουλίου αποτελούμενου από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, 

το οποίο θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της συμφωνίας και το έργο του θα 

υποβοηθείται από υποεπιτροπές για θέματα παροχής υπηρεσιών, εποπτείας και 

πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας.) 

 

  Ο περί της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της 

Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 

2014. 

(Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κυβέρνησης του 

κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε από την Κυπριακή ∆ημοκρατία στις 

Βρυξέλλες στις 10 Ιουνίου 2013 και στοχεύει στην περαιτέρω φιλελευθεροποίηση της 

αγοράς των αερομεταφορών και επιδιώκει να προωθήσει ένα σύστημα διεθνών 

αεροπορικών μεταφορών βασισμένο στο θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων 

στην αγορά με ελάχιστη κυβερνητική παρέμβαση και ρύθμιση, ενώ παράλληλα 

διευκολύνεται η πρόσβαση των αεροπορικών μεταφορών στις αγορές, μεγιστοποιώντας 

τα οφέλη για τους εργαζομένους, τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία σε θέματα 

∆ημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2014. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και του 

Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία σε θέματα ∆ημόσιας Υγείας και 

Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 8 Νοεμβρίου 2012, με βάση 

την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.255 και ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 

2013, και με την οποία καθιερώνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της 

δημόσιας υγείας και της ιατρικής επιστήμης.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

και της Λαϊκής ∆ημοκρατίας της Κίνας στον Τομέα της Παρεμπόδισης της 

Κλοπής, των Λαθραίων Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής και 

Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών (Κυρωτικός) Νόμος του 2014. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της 
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Λαϊκής ∆ημοκρατίας της Κίνας στον Τομέα της Παρεμπόδισης της Κλοπής, των Λαθραίων 

Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής και Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών, η οποία 

υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 29 Οκτωβρίου 2013, και στοχεύει στην ενίσχυση του 

νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών 

προερχομένων από τις δύο συμβαλλόμενες υπό αναφορά χώρες, ενισχύοντας 

παράλληλα τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ τους τόσο στο συγκεκριμένο όσο και 

σε άλλους τομείς.) 

 

  Ο περί του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ημοκρατίας της Σερβίας για την 

Εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

∆ημοκρατίας της Σερβίας για την Επανεισδοχή Προσώπων που ∆ιαμένουν 

Χωρίς Άδεια (Κυρωτικός) Νόμος του 2014. 

(Κύρωση του Πρωτοκόλλου, που υπογράφτηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013 στο Βελιγράδι, 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 

∆ημοκρατίας της Σερβίας για την Εφαρμογή της Συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ημοκρατίας της Σερβίας για την Επανεισδοχή 

Προσώπων που ∆ιαμένουν Χωρίς Άδεια.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για Συνεργασία στην 

Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της 

Παράνομης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών, των Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων 

Ουσιών, της Παράνομης Μετανάστευσης και άλλων Ποινικών Αδικημάτων 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2014. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της 

Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών, 

των Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων Ουσιών, της Παράνομης Μετανάστευσης και άλλων 

Ποινικών Αδικημάτων, που υπογράφτηκε στις 8 Οκτωβρίου 2013 στο Κουβέιτ.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της 

∆ημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014. 
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(Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της ∆ημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου, η 

οποία υπογράφτηκε από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, τον 

αντιπρόσωπο της ΕΕ και τον αντιπρόσωπο της ∆ημοκρατίας του Ιράκ στις 11 Μαΐου 2012 

στις Βρυξέλλες.) 

 

  Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας και του ∆ιεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Κυρωτικός) 

Νόμος του 2014. 

[Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας και του ∆ιεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, η οποία υπογράφηκε τη 17η 

∆εκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της 

υπό αναφορά συμφωνίας με την απόφασή του με αρ. 877/2012, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 

2012, με την οποία ο ∆ιεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (∆ΟΜ) θα εφαρμόζει και θα 

υλοποιεί στην Κύπρο προγράμματα σχετικά με τη μετανάστευση, για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού ρεύματος.] 

 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για την Ανταλλαγή και Μη-

∆ημοσιοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2014.

[Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για την Ανταλλαγή και Μη-∆ημοσιοποίηση 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 28 Απριλίου 2014 

και αποσκοπεί στην ανταλλαγή και προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ της 

κυπριακής και ισραηλινής κυβέρνησης, με στόχο να υποβοηθηθεί η κάθε πλευρά να 

σχηματίσει ιδίαν άποψιν αναφορικά με την “έκταση” των υδρογονανθράκων οι οποίοι 

έχουν ανακαλυφθεί στο ερευνητικό τεμάχιο 12 της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής 

ζώνης και στο εφαπτόμενο σε αυτό τεμάχιο “Ισάι” (Ishai) της ισραηλινής αποκλειστικής 

οικονομικής ζώνης.] 

 

  Ο περί της Χωρικής Θάλασσας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Τροποποίηση του περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμου, ο οποίος μετονομάστηκε ως ο περί  

της Χωρικής Θάλασσας (Τροποποιητικός) Νόμος, ώστε αυτός να συμβαδίσει με τις 

διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας του 1982 και 

να περιλάβει αναφορές στις γεωγραφικές συντεταγμένες σχετικά με τον υπολογισμό της 
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έκτασης της χωρικής θάλασσας και των άλλων θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας, οι οποίες έχουν κατατεθεί από την Κυπριακή ∆ημοκρατία στο γενικό 

γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1993.] 

 

  Ο περί της Οργάνωσης και Εκτέλεσης Υδρογραφικών ∆ραστηριοτήτων και 

Έκδοσης Ναυτικών Χαρτών Νόμος του 2014. 

(Θέσπιση νόμου για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη δομή και τις αρμοδιότητες 

του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών ως αρμόδιου 

φορέα για την οργάνωση και εκτέλεση υδρογραφικών δραστηριοτήτων, τη σχεδίαση και 

παραγωγή ναυτικών χαρτών και τη μελέτη των παραμέτρων του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος της ∆ημοκρατίας που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υδρογραφίας και 

της ναυτικής χαρτογραφίας.) 

 

  Ο περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Τροποποίηση του περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμου [Νόμος αρ. 64(Ι) 

του 2004], ώστε να ενοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την αποκλειστική 

οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, να καθοριστεί ότι τα 

όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μέση γραμμή ή η ίση απόσταση από τις 

εκατέρωθεν γραμμές βάσης από τις οποίες μετριέται το πλάτος της χωρικής θάλασσας, να 

ενσωματωθούν οι διατάξεις του περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας Νόμου, ο οποίος 

καταργείται με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το ∆ίκαιο 

της Θάλασσας του 1982, να ανατεθούν αρμοδιότητες για άδειες εξερεύνησης και 

εκμετάλλευσης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της 

∆ημοκρατίας και να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις δραστηριότητες 

στις θαλάσσιες ζώνες της ∆ημοκρατίας.] 

 

  Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής ∆ημοκρατίας της Αιγύπτου 

Αναφορικά με την Ανάπτυξη Υδρογονανθρακικών Πόρων που Εκτείνονται 

Εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής (Κυρωτικός) Νόμος του 2014. 

(Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της Αραβικής ∆ημοκρατίας της Αιγύπτου Αναφορικά με την Ανάπτυξη 

Υδρογονανθρακικών Πόρων που Εκτείνονται Εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής, η οποία 

υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας στην Αίγυπτο στις 12 ∆εκεμβρίου 2013 
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και προβλέπει μεταξύ άλλων τις αρχές της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για τη 

διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που τέμνονται από τη γραμμή 

οριοθέτησης των ΑΟΖ τους.) 

 

  Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

[Επιβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30) για σκοπούς παραχώρησης παράτασης της 

θεώρησης εισόδου σε κάτοχο θεώρησης εισόδου, όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.] 

 

  Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της ∆ημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

[Τροποποίηση των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της ∆ημοκρατίας (Ειδικοί Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμών αναφορικά με τη δυνατότητα του Υπουργού Εξωτερικών να 

αποφασίζει τη μείωση της περιόδου παραμονής υπαλλήλου στην κεντρική υπηρεσία.] 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

  Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2013. 

  Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2013. 

[Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά και με τον εναρμονιστικό νόμο περί Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων 

Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών. ∆ιασφάλιση της αυτόματης 

ανανέωσης της άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας (ΙΓΕΕ), 

νοουμένου ότι ο υφιστάμενος αδειούχος θα υποβάλει αίτηση προς την αρμόδια αρχή για 

ανανέωση της άδειας και θα καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος. Η επαλήθευση της 

τήρησης των προϋποθέσεων για ανανέωση της άδειας θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο με επιτόπιους ελέγχους των επιθεωρητών, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να 

ζητούν τα απαιτούμενα έγγραφα οποιαδήποτε στιγμή στα πλαίσια των ελέγχων που 

διενεργούνται.] 

 

  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, ∆ευτεροβάθμιο 

Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
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2013. 

(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε αφενός να καταστεί πιο αποτελεσματική η 

διεκπεραίωση της εξέτασης των ιεραρχικών προσφυγών από το ∆ευτεροβάθμιο Ιατρικό 

Συμβούλιο και αφετέρου να καταστεί ταχύτερη η εξυπηρέτηση των αιτητών σύνταξης 

ανικανότητας και αναπηρίας, αφού θα παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στη σύνθεση του 

∆ευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβούλιου τόσο από πλευράς ιατρών όσο και από πλευράς 

λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

 

  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2013. 

(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή 

ελαφρύνσεων στους εργοδότες και στους αυτοτελώς εργαζομένους, η μη επιβολή 

προστίμων για το 2013 σε σχέση με τη μη καταβολή εισφορών στις Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και η αναστολή των ποινικών διώξεων κατά των 

οφειλετών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον 

δικαστηρίου και αφορούν τις περιόδους εισφορών για το 2013.) 

 

  Οι περί ∆ημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την 

Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2013. 

(Αναθεώρηση του ύψους του δημόσιου βοηθήματος που παραχωρείται μηνιαίως στους 

λήπτες αυτού για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών με αναδρομική ισχύ από την 1η 

Ιουλίου 2013.) 

 

  Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, ώστε να αντικατασταθούν οι 

πρόνοιές του που αφορούν τα “εύλογα μέτραˮ, για να συνάδουν με τις πρόνοιες της 

Σύμβασης για τα ∆ικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Οι αρχές που αναφέρονται στα 

βασικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην ίση μεταχείριση και στην απαγόρευση 

των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης, στην παροχή αγαθών, υπηρεσιών και 

διευκολύνσεων, καθώς και στην πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφόρηση 

για τα άτομα με αναπηρίες να τυγχάνουν εφαρμογής με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τα 

οποία να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο μέγιστο των διαθέσιμων 

πόρων.) 

 

  Ο περί της Προστασίας των ∆ικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε 
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Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

[Τροποποίηση του περί της Προστασίας των ∆ικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε 

Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 

Οκτωβρίου 2008. ∆ιαγραφή της πρόνοιας με βάση την οποία απαιτείται περίοδος 

απασχόλησης τουλάχιστον είκοσι έξι (26) συνεχών εβδομάδων πριν από την ημερομηνία 

επέλευσης της αφερεγγυότητας του εργοδότη, ώστε ο εργοδοτούμενος να δικαιούται να 

λάβει πληρωμή από το σχετικό ταμείο που προβλέπεται στον εν λόγω νόμο.] 

 

  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρόληψη Τραυματισμών από 

Αιχμηρά Αντικείμενα στο Νοσοκομειακό Τομέα και Ευρύτερα στον Τομέα 

Παροχής Φροντίδας Υγείας) Κανονισμοί του 2014. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/32/ΕΕ, με την οποία τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία-

πλαίσιο για την πρόληψη των τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό 

τομέα και ευρύτερα στον τομέα της παροχής φροντίδας υγείας. ∆ιασφάλιση ότι οι 

εργοδότες που διεξάγουν δραστηριότητες στο νοσοκομειακό τομέα και ευρύτερα στον 

τομέα παροχής φροντίδας υγείας θα εφαρμόζουν όλες τις πρόνοιες της πιο πάνω 

συμφωνίας-πλαίσιο.) 

 

  Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμος του 2014. 

(Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να καλυφθεί πλήρως το εύρος 

του συνόλου των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του υπουργείου αυτού και έτσι να 

αποδίδεται ορθά και ολοκληρωμένα ο ρόλος που επιτελεί.) 

 

  Οι περί των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 

Κανονισμοί του 2014. 

(Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη ρύθμιση των 

θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

παροχών.) 

 

  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) 
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(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε ο Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων και ο 

Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων να πιστώνονται με ποσά που αναλογούν στα 

αυξημένα ποσοστά των ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών, των αυτοτελώς 

εργαζομένων και των προαιρετικά ασφαλισμένων επί των οποίων έχουν καταβληθεί 

εισφορές από αυτούς.) 

 

  Ο περί Επιτρόπου Προστασίας ∆ικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου, 

ώστε να απαλειφθούν ρυθμίσεις που κρίνονται ασύμβατες με τα διεθνή πρότυπα ως προς 

την ανεξαρτησία του θεσμού του επιτρόπου και να θεσμοθετηθούν πρακτικές που 

στοχεύουν στην ενδυνάμωση των παιδιών και στην εμπέδωση της ουσιαστικής 

συμμετοχής τους στη λειτουργία του θεσμού.) 

 

  Ο περί της Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

(Τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 

Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί το 

δικαίωμα των ασφαλιστικών εταιρειών να διαχειρίζονται ταμεία τα οποία προσφέρουν 

επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια με βάση τις πρόνοιες του περί της Ασκήσεως 

Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, χωρίς να υπάρχει πλέον 

η υποχρέωση εφαρμογής οποιασδήποτε πρόνοιας του υφιστάμενου νόμου.) 

 

  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η 

μεταφορά ποσού ύψους €170.000.000 από το Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων 

στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας με σκοπό την κάλυψη του ελλείμματος που 

παρουσιάζει ο Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας για τα έτη 2013 και 2014.) 

 

  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014. 

  Οι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
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Κοινωνικών Παροχών Νόμου (Ελάχιστο Καλάθι ∆ιαβίωσης) Κανονισμοί του 

2014. 

  Οι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμου (Παροχή Στέγασης) Κανονισμοί του 2014. 

  Οι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμου (Εισοδήματα που ∆ε Λαμβάνονται Υπόψη ως 

Εισόδημα) Κανονισμοί του 2014. 

(∆ημιουργία νομοθετικού πλαισίου που αποσκοπεί στα ακόλουθα: 

5. Μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με τρόπο 

ώστε να διασφαλιστεί για κάθε άτομο ή οικογένεια ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης 

στη βάση κριτηρίων που αφορούν το εισόδημα, την ακίνητη ιδιοκτησία και τα 

χρηματοοικονομικά τους στοιχεία, τη σύνθεση της οικογένειας, τις στεγαστικές 

ανάγκες και τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες. 

6. ∆ημιουργία δομών που θα είναι σε θέση να στηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις οικογένειες και τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη στήριξης.   

7. Παροχή ενός ύστατου διχτύου προστασίας σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη 

και κατοχύρωση του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος του κάθε πολίτη για 

αξιοπρεπή διαβίωση, με την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος σε κάθε άτομο 

ή οικογένεια που δε διαθέτει επαρκείς πόρους συντήρησης.   

8. Ενίσχυση προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης, με πρωταρχικό στόχο την 

παραμονή, την ένταξη και την επανένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας και την 

αποφυγή δημιουργίας συνθηκών παγίδευσης στα επιδόματα.) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2014 

Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2014 

ύψους €1.602.627.) 

 

  Ο περί ∆ομικών Προϊόντων Νόμος του 2013. 

[Θέσπιση νομοθεσίας για τον καθορισμό όρων σχετικά με τη διαθεσιμότητα και διάθεση 

στην αγορά δομικών προϊόντων, με την κατάρτιση κανόνων αναφορικά με την έκφραση 
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των επιδόσεων των δομικών προϊόντων σε σχέση με την προοριζόμενη χρήση τους, 

καθώς και για την εφαρμογή του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση 

εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 

89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.] 

 

  Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου 

για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου, της 20ής ∆εκεμβρίου 

2012, για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης 

του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους 

πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, 

καθώς και τροποποίηση της εν λόγω βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε: 

1. η ψηφοφορία κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να γίνεται μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 6.00 μ.μ., όπως ισχύει και 

για τις υπόλοιπες εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται στην Κυπριακή 

∆ημοκρατία, 

2. το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 

∆ημοκρατία να έχουν οι πολίτες της ∆ημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλων κρατών 

μελών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.) 

 

  Ο περί ∆ήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί ∆ήμων Νόμου, ώστε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη θέση του 

δημάρχου στις δημοτικές εκλογές στη ∆ημοκρατία να έχουν οι πολίτες της ∆ημοκρατίας οι 

οποίοι μεταξύ άλλων έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.) 

 

  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη θέση 

του κοινοτάρχη στις κοινοτικές εκλογές στη ∆ημοκρατία να έχουν οι πολίτες της 

∆ημοκρατίας οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της 

ηλικίας τους.) 

 

  Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε να παρέχεται στα 
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συμβούλια αποχετεύσεων η δυνατότητα να επιβάλλουν χρηματική επιβάρυνση στους 

ιδιοκτήτες ή στους κατόχους υποστατικών που παραλείπουν να συνδεθούν με το δημόσιο 

υπόνομο και το αποχετευτικό σύστημα μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της 

σχετικής προθεσμίας που αναφέρεται σε γνωστοποίηση η οποία εκδίδεται από το οικείο 

συμβούλιο αποχετεύσεων δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.) 

 

  Ο περί Κοιμητηρίων των Θρησκευτικών Ομάδων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος 

του 2013. 

(Θέσπιση νομοθεσίας που ρυθμίζει τη δημιουργία, την επέκταση και τη διαχείριση 

κοιμητηρίων από τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των 

Λατίνων, καθώς και από διάφορες άλλες θρησκευτικές ομάδες με νομική προσωπικότητα, 

οι οποίες καθορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών με διάταγμά του που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.) 

 

  Ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες 

διατάξεις του.  Ειδικότερα, με το νόμο αυτό επήλθαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία: 

1. Θεσμοθέτηση του τρόπου παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και 

στις κυνηγετικές ομοσπονδίες από το Ταμείο Θήρας. 

2. Μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των μελών της επιτροπής διαχείρισης 

του υπό αναφορά ταμείου που αποτελούν απαρτία από τέσσερα σε τρία μέλη. 

3. Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Θήρας και 

Πανίδας στο εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει και για τους 

υπόλοιπους υπαλλήλους στη δημόσια υπηρεσία.) 

 

  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 

∆ημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2014. 

(Τροποποίηση του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή 

της ∆ημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε ο Γενικός Ελεγκτής της 

∆ημοκρατίας κατά την κρίση του να αναθέτει τον έλεγχο ή να υποδεικνύει την ανάθεση του 

ελέγχου των λογαριασμών οποιουδήποτε υπ’ αυτού ελεγχομένου σε ελεγκτές ή ελεγκτικά 

γραφεία που έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια για τη διενέργεια του απαιτούμενου 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων 
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λογαριασμών.) 

 

  Ο περί ∆ιατηρητέων Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί ∆ιατηρητέων Οικοδομών Νόμου, ώστε το χρονικό περιθώριο που 

προβλέπεται για τη συμπλήρωση των έργων συντήρησης διατηρητέας οικοδομής 

προκειμένου να επιστρέφονται τα μεταβιβαστικά τέλη στο πρόσωπο στο οποίο έγινε 

μεταβίβαση διατηρητέας οικοδομής να αυξηθεί από έξι σε οκτώ χρόνια.) 

 

  Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, 

ώστε να καταστεί δυνατή η αυτόματη εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, 

στον οποίο καταχωρίζονται οι πολίτες της ∆ημοκρατίας που έχουν στη ∆ημοκρατία το 

δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των πολιτών της 

∆ημοκρατίας που διαμένουν στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν το 

δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας και κατέχουν δελτίο 

ταυτότητας της ∆ημοκρατίας.) 

 

  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 

2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης ∆εκεμβρίου 

2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των 

απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους 

πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο 

της παρεχόμενης προστασίας.  Παράλληλα, επιτυγχάνεται ορθότερη εναρμόνιση της 

βασικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης ∆εκεμβρίου 2005, 

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 

ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας 

Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης και την Οδηγία 

2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής 

εκτοπισθέντων και τα μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών 

όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των 

ατόμων.) 
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  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 

2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης ∆εκεμβρίου 

2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των 

απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους 

πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο 

της παρεχόμενης προστασίας.) 

 

  Ο περί ∆ήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

  Ο περί ∆ημοσίων Οδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί ∆ήμων Νόμου και του περί ∆ημοσίων Οδών Νόμου για τη 

ρύθμιση της παραχώρησης αδειών από τις αρμόδιες αρχές για χωροθέτηση υπαίθριας 

εστίασης σε πεζόδρομους, όταν παρατηρείται ανεξέλεγκτη και χωρίς σχετική άδεια 

τοποθέτηση τραπεζιών και καρεκλών σε πεζόδρομους ή μέρος αυτών εντός των 

δημοτικών ορίων, κατά τρόπο που εμποδίζεται η απρόσκοπτη διακίνηση των πεζών, των 

ατόμων με αναπηρία και ορισμένων οχημάτων και εισαγωγή σχετικών ρυθμίσεων 

αναφορικά με τη νομιμότητα αδειοδότησης εστίασης σε πεζόδρομους οι οποίοι 

ιδιοκτησιακά ανήκουν στο κράτος.) 

 

  Ο περί ∆ιατηρητέων Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί ∆ιατηρητέων Οικοδομών Νόμου, ώστε να καταργηθεί το 

προβλεπόμενο σ’ αυτόν ταμείο με την επωνυμία “Ειδικό Ταμείο ∆ιατήρησης” και να 

εισαχθούν σχετικές ρυθμίσεις, ώστε: 

3. τα έσοδα που απορρέουν από το αδιάθετο ποσό του χαρισμένου συντελεστή 

δόμησης και από την εισφορά προς το κράτος από τη μεταφορά συντελεστών 

δόμησης να περιλαμβάνονται στον εκάστοτε προϋπολογισμό του κράτους, 

4. η διαχείριση των υποχρεώσεων του εν λόγω ταμείου να γίνεται με βάση σχετικό 

κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισμό που αφορά το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Επιπρόσθετα, με το νόμο αυτό καταργήθηκαν οι διατάξεις της βασικής νομοθεσίας με 

βάση τις οποίες υπήρχε η δυνατότητα παροχής δανείων στους ιδιοκτήτες διατηρητέων 

οικοδομών για σκοπούς συντήρησης των εν λόγω οικοδομών.) 

 

  Ο περί ∆ήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 
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(Τροποποίηση του περί ∆ήμων Νόμου, ώστε: 

1. να συνιστά ποινικό αδίκημα η άρνηση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα οποία 

αποφασίζει το οικείο δημοτικό συμβούλιο ότι είναι σε επικίνδυνη κατάσταση να 

λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα που τους υποδεικνύει το εν λόγω συμβούλιο, 

2. να θεωρείται ότι έχει γίνει επίδοση σχετικής ειδοποίησης, στην οποία καθορίζονται 

τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άρση της επικινδυνότητας που απορρέει 

από τα εν λόγω ακίνητα, αν αυτή παραδοθεί στον ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση που 

αυτός είναι εκτός της ∆ημοκρατίας και η διεύθυνσή του είναι γνωστή, αν του 

αποσταλεί στην εν λόγω διεύθυνση με διπλοσυστημένη επιστολή ή, σε περίπτωση 

που ο ιδιοκτήτης δεν είναι γνωστός ή δεν είναι δυνατή η ανεύρεσή του, αν 

δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της ίδιας γλώσσας με τον 

ιδιοκτήτη οι οποίες κυκλοφορούν στην επαρχία στην οποία βρίσκεται η οικοδομή και 

τοιχοκολληθεί σε εμφανές μέρος της σχετικής οικοδομής.) 

(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας και η Βουλή έκανε μερικώς 

αποδεκτή την αναπομπή στις 10 Ιουλίου 2014.) 

 

  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

(Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για σκοπούς ορθότερης 

εναρμόνισης με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, 

σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011.  Παράλληλα, με το νόμο αυτό περιορίζεται στα 

βασικά ωφελήματα το δικαίωμα των προσώπων που κατέχουν το καθεστώς του επί 

μακρόν διαμένοντος στη ∆ημοκρατία για κοινωνική προστασία.) 

 

  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να 

είναι δυνατή η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων με ισχύ μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015 και η ανανέωση για έναν 

ακόμα χρόνο των αδειών που έληξαν την 30ή Ιουνίου 2014.) 

 

  Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 
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(Τροποποίηση του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να αντιμετωπιστούν οι 

αδυναμίες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του.  Ειδικότερα, με το νόμο αυτό 

τροποποιήθηκε η βασική νομοθεσία, έτσι ώστε: 

1. να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και αποκλειστικά για κατόχους ανανεωμένης 

άδειας κυνηγίου με παραπληγία το κυνήγι σε ορισμένες περιοχές, 

2. ο Υπουργός Εσωτερικών να δύναται να επιτρέψει για ειδικούς λόγους και κατά 

παρέκκλιση τη θήρα και τη μεταφορά όπλων σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού, 

3. ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας να καθορίζει τέλος ανά κυνηγό 

για τις επιπρόσθετες κυνηγετικές εξορμήσεις του, πέραν αυτών που προβλέπονται 

σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει, καθώς και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν 

οι σκύλοι ως συνοδοί και το τέλος για τη χρησιμοποίησή τους στο κυνήγι, 

4. σε καταδικασθέντες από δικαστήριο των βρετανικών βάσεων για ορισμένα 

αδικήματα να χορηγείται ή να ανανεώνεται η άδεια κυνηγιού μόνο έπειτα από 

παρακολούθηση επιμορφωτικών μαθημάτων και επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις, 

5. να επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο σε περίπτωση χρήσης προβολέων, καθρεφτών 

και άλλων εκτυφλωτικών μέσων, 

6. να παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ειδοποιήσεων εξώδικων προστίμων σε σχέση 

με ορισμένα αδικήματα από μέλη της αστυνομίας, 

7. το ύψος του εξώδικου προστίμου που αφορά αδίκημα το οποίο τυγχάνει εξώδικης 

ρύθμισης και καθορίζεται στη σχετική ειδοποίηση που επιδίδεται σε 

αδικοπραγούντες να αυξάνεται κατά το ήμισυ, όταν δεν καταβάλλεται μέσα σε 

τριάντα ημέρες.) 

 

  Ο  περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε: 

1. να καταργηθούν τα Κοινά Συμβούλια, 

2. κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση τοπικού σχεδίου ή σχεδίου περιοχής, ο 

Υπουργός Εσωτερικών να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις εισηγήσεις που 

υποβάλλονται σε αυτόν από τις τοπικές αρχές, καθώς και από οποιοδήποτε  

πρόσωπο, σώμα ή αρχή, αντί να συμβουλεύεται το Κοινό Συμβούλιο, το οποίο 

καταργείται με τον υπό αναφορά νόμο,  

3. να μειωθεί η προθεσμία για την υποβολή γραπτών ενστάσεων στον Υπουργό 

Εσωτερικών σε σχέση με την εκπόνηση ή την τροποποίηση ∆ήλωσης Πολιτικής από 

οκτώ σε τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης.) 
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  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 

έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του υπό το φως της ολοκλήρωσης της 

πρόσφατης καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα της 

γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.] 

 

  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2014. 

[Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για σκοπούς 

εναρμόνισης με την Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης ∆εκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης 

για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας 

στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων των 

εργαζομένων από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. Επιπρόσθετα, 

τροποποιείται η βασική νομοθεσία για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών 

διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και της Απόφασης της 

Επιτροπής C(2002)3069, της 14ης Αυγούστου 2002, σχετικά με την καθιέρωση των 

τεχνικών προδιαγραφών για τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων 

χωρών.] 

 

  Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2013. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμών, ώστε να 

αναθεωρηθούν τα ανώτατα όρια ορισμένων τελών που επιβάλλονται.) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

 

  Ο περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόμου, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο 

συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης με τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις του 
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Επιτρόπου ∆ιοικήσεως μέσω της θέσπισης ενός μηχανισμού εφαρμογής των εισηγήσεών 

του.) 

 

  Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων 

Αξιωματούχων της ∆ημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 

Συναφών ∆ραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων 

Ορισμένων Αξιωματούχων της ∆ημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 

Συναφών ∆ραστηριοτήτων τους Νόμου, ώστε να μην τυγχάνει εφαρμογής το 

καθιερούμενο σε αυτήν ασυμβίβαστο σε αξιωματούχο που διορίζεται πρόεδρος ή μέλος 

διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, εφόσον οποιαδήποτε 

ιδιότητα ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες που συνιστούν, με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία, λόγο ασυμβιβάστου δεν αφορούν ή δε διενεργούνται με το νομικό 

πρόσωπο δημόσιου δικαίου στο οποίο ο εν λόγω αξιωματούχος διορίζεται και οι 

υπηρεσίες, τα έργα ή τα προϊόντα που παρέχονται ή προσφέρονται ή αναλαμβάνεται να 

προσφερθούν δεν είναι συναφή προς τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου 

δημόσιου δικαίου στο οποίο διορίζεται.) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

 

  Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Παράνομες ∆ραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Υλοποίηση συγκεκριμένων εισηγήσεων/συστάσεων που περιέχονται στην Έκθεση 

Αξιολόγησης της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2011, οι οποίες 

αφορούν προληπτικά μέτρα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και εισηγήσεων του 

∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της τρόικας σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της 

ΜΟΚΑΣ και παραχώρηση στο δικαστήριο της δυνατότητας να διορίζει ως παραλήπτη τον 

Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στις διαδικασίες εκτέλεσης διαταγμάτων 

παγώματος και δήμευσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων.) 

 

  Ο περί Ποινικής ∆ικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

(Παροχή εξουσιοδότησης σε λοχίες, αλλά και σε αξιωματικούς ή ανώτερους αξιωματικούς 

της αστυνομίας να προβαίνουν σε βεβαίωση της απάντησης προσώπου που ομολογεί 
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ενοχή σε ποινικό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, για να διευκολυνθούν περαιτέρω τα 

πρόσωπα που επιθυμούν να ομολογήσουν ενοχή και δεν έχουν υποχρέωση να 

παραστούν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο για τη βεβαίωση και παράδοση της 

απάντησής τους.) 

 

  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

(Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε η δικαιοδοσία 

των κυπριακών δικαστηρίων να επεκτείνεται στην εκδίκαση αδικημάτων που 

διαπράχθηκαν σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από οποιοδήποτε πρόσωπο, αν το αδίκημα 

προκάλεσε βλάβη ή ζημιά σε περιουσία ή αποστέρησε ή κατακρατεί περιουσία που 

βρίσκεται εκτός της ∆ημοκρατίας και που ανήκει άμεσα ή έμμεσα στη ∆ημοκρατία ή σε 

πρόσωπο που έχει τη μόνιμη διαμονή του στη ∆ημοκρατία ή σε εταιρεία που έχει το 

εγγεγραμμένο γραφείο της στη ∆ημοκρατία ή σε εμπίστευμα που διέπεται από το 

κυπριακό δίκαιο.) 

 

  Οι περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής και ∆ιαμετακόμισης επί Ελεγχόμενου 

Είδους (Πυροβόλα Όπλα) Κανονισμοί του 2013. 

[Εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 

258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για 

την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 

καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των 

εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη 

σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνώς οργανωμένου 

εγκλήματος (“Πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα”), και για τη θέσπιση άδειας 

εξαγωγής, μέτρων εισαγωγής και διαμετακόμισης για πυροβόλα όπλα, μέρη και 

εξαρτήματά τους και πυρομαχικά» μέσω της ρύθμισης της εξαγωγής πυροβόλων όπλων, 

μερών, εξαρτημάτων και πυρομαχικών για μη στρατιωτική χρήση, κυρίως κυνηγετικών και 

αθλητικών όπλων.] 

 

  Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων ∆ικαιωμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2013. 

(Επέκταση του μεταβατικού διαστήματος διάρκειας έξι μηνών, ώστε καμία αγωγή να μην 

εγείρεται μετά την 31η ∆εκεμβρίου 2014, αν η βάση της συμπληρώθηκε οποτεδήποτε πριν 

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παραγραφής Αγώγιμων ∆ικαιωμάτων 

Νόμου του 2012, δηλαδή πριν από την 1η Ιουλίου 2012, προκειμένου να μην 
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παραγράφονται τα αγώγιμα δικαιώματα.) 

 

  Ο περί Εκδόσεως Φυγοδίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Κάλυψη του νομικού κενού που υπάρχει στον πιο πάνω νόμο, ο οποίος δεν παρέχει στο 

εκδικάζον πρωτοβάθμιο δικαστήριο την εξουσία να επιβάλλει όρους σε φυγόδικο για 

σκοπούς διασφάλισης της παρουσίας του κατά την εκδίκαση έφεσης εναντίον απόφασης 

απορριπτικής του αιτήματος έκδοσης.) 

(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας και η Βουλή έκανε αποδεκτή 

την αναπομπή.) 

 

  Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (∆ιορισμός 

∆ιοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Θέσπιση προσόντων και προϋποθέσεων για το διορισμό προσώπου ως μέλους 

διοικητικού συμβουλίου ημικρατικού οργανισμού και καθορισμός περιορισμών στον 

αριθμό θητειών προσώπου ως μέλους διοικητικού συμβουλίου και ασυμβίβαστων θέσεων 

με την ιδιότητα μέλους διοικητικού συμβουλίου. Καθορισμός διαδικασίας υποβολής από 

οποιοδήποτε πολίτη βιογραφικού σημειώματος για σκοπούς διορισμού ως μέλους 

συμβουλίου και διαδικασίας ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων μέσω 

κατάθεσης καταλόγου με τα ονόματα των προσώπων που το Υπουργικό Συμβούλιο 

επέλεξε να διορίσει τελικά, καθώς και με τα αντίστοιχα προσόντα τους. Πρόβλεψη 

κατάρτισης, από τον Υπουργό Οικονομικών, κώδικα δεοντολογίας που διέπει τη 

λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, ο οποίος εκδίδεται με κανονισμούς που 

εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

για έγκριση.) 

 

  Ο περί Προστασίας Μαρτύρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Παροχή στο πρόσωπο που καταθέτει στη βάση των προνοιών του περί Προστασίας 

Μαρτύρων Νόμου αντιγράφου της απομαγνητοφωνημένης και δακτυλογραφημένης 

ηχητικής ζώνης της οπτικοταινίας στην οποία κατεγράφη η κατάθεσή του.) 

 

  Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Εκσυγχρονισμός του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου με τη μείωση του 

ετήσιου τόκου που υπολογίζεται πάνω στην καταβλητέα αποζημίωση αναφορικά με 

αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας από εννέα τοις εκατό (9%), που είναι 

σήμερα, σε τρία τοις εκατό (3%), για να συνάδει με τη μείωση του βασικού επιτοκίου των 
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τραπεζών, καθώς και με την ετήσια αύξηση στην αγοραία αξία των ακινήτων, η οποία έχει 

μειωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.] 

 

  Ο περί Ποινικής ∆ικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Παροχή δυνατότητας στο δικαστήριο, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είναι 

αδύνατο να γίνει επίδοση σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, να μπορεί να διατάξει 

επίδοση με άλλο τρόπο που θα θεωρήσει δίκαιο, έπειτα από την υποβολή προφορικού 

αιτήματος της κατηγορούσας αρχής.) 

 

  Ο περί του ∆ικαιώματος σε ∆ιερμηνεία και Μετάφραση κατά την Ποινική 

∆ιαδικασία Νόμος του 2014. 

(Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία μεταφέρεται στο κυπριακό δίκαιο η Οδηγία 

2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 

σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, 

κατοχυρώνοντας το δικαίωμα των υπόπτων και κατηγορουμένων σε διερμηνεία και 

μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και το ανάλογο δικαίωμα εκζητουμένου κατά τη 

διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ώστε να διασφαλίζεται το 

δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη.) 

 

  Ο περί της Εφαρμογής της Αρχής της Αναγνώρισης ∆ικαστικών 

Αποφάσεων και Αποφάσεων Αναστολής Εκτέλεσης της Ποινής ή 

Απόλυσης υπό Όρους με σκοπό την Εποπτεία των Μέτρων Αναστολής και 

των Εναλλακτικών Κυρώσεων Νόμος του 2014. 

(Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω του 

καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται, όταν πρόσωπο που έχει καταδικαστεί σε 

άλλο κράτος μέλος έχει επιστρέψει ή θέλει να επιστρέψει στη ∆ημοκρατία, όπου έχει τη 

μόνιμη και συνήθη διαμονή του, και θέσπιση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες δε χωρεί 

άρνηση της αναγνώρισης αποφάσεως δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους που εκδόθηκε 

σε δίκη στην οποία δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, 

τηρουμένης της υποχρέωσης σεβασμού του δικαιώματος υπεράσπισης.) 

 

  Ο περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2014. 

(Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης των πρακτικών των συνεδριάσεων 
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ορισμένων διοικητικών συλλογικών οργάνων και της αιτιολογίας των αποφάσεών τους, 

που εκδίδουν κατά την άσκηση της διακριτικής τους εξουσίας, στην ιστοσελίδα του 

συγκεκριμένου διοικητικού οργάνου, καθώς και πρόνοια για εξαιρέσεις στην 

προαναφερόμενη υποχρέωση δημοσιοποίησης αναφορικά με πρακτικά και αποφάσεις 

που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή/και εμπιστευτικής φύσεως ζητήματα 

εθνικής ασφάλειας, άμυνας ή διεθνών σχέσεων.) 

 

  Ο περί της ∆ιαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές 

της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας Νόμος του 2014. 

(Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω της ρύθμισης 

της διαδικασίας και των προϋποθέσεων της αναγνώρισης καταδικαστικών αποφάσεων 

που εκδόθηκαν σε ποινικές διαδικασίες και της εκτέλεσης ποινών ή μέτρων στερητικών 

της ελευθερίας σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο οι εν λόγω αποφάσεις έχουν 

επιβληθεί και συνεπακόλουθα της διαδικασίας έκτισης της ποινής στο κράτος μέλος 

μεταφοράς, δίδοντας βαρύτητα στην ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στην ενίσχυση της πιθανότητας της κοινωνικής 

επανένταξης του καταδίκου στο κράτος εκτέλεσης.) 

 

  Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Χορήγηση δικαιώματος δωρεάν νομικής αρωγής σε πρόσωπο που είναι θύμα εμπορίας 

προσώπων σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου στη ∆ημοκρατία για την απαίτηση 

αποζημίωσης, όπως προβλέπεται στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της 

Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και Προστασίας των Θυμάτων Νόμο, Ν. 

60(Ι)/2014, νοουμένου ότι το θύμα δε διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους. 

Τροποποίηση του άρθρου 6Γ του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, έτσι ώστε να καθίσταται 

συμβατό με τη διατύπωση του εδαφίου (3) του άρθρου 18Π του περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105), αφού ο εν λόγω νόμος έχει τροποποιηθεί και 

προβλέπει ότι η απόφαση απομάκρυνσης παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης 

χώρας εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και όχι από το διευθυντή του Τμήματος 

Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, όπως προβλεπόταν πριν από την τροποποίηση 

αυτή.] 

 

  Ο περί ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Αύξηση του καθοριζόμενου στον περί ∆ικαστηρίων Νόμο αριθμού των επαρχιακών 
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δικαστών κατά πέντε και διεύρυνση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των ανώτερων 

επαρχιακών δικαστών και των επαρχιακών δικαστών με την υπαγωγή στην αρμοδιότητά 

τους της εκδίκασης αιτήσεων σε σχέση με εκτέλεση επί ακινήτων δυνάμει του μέρους V 

του περί Πολιτικής ∆ικονομίας Νόμου, ανεξάρτητα από την αξία του ακινήτου, έτσι ώστε 

να αποφορτιστεί το πινάκιο των προέδρων επαρχιακού δικαστηρίου.) 

 

  Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

(Χορήγηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δικαιώματος δωρεάν νομικής αρωγής σε 

πρόσωπο, όταν αυτό προσβάλλει με προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου τη διοικητική 

απόφαση με την οποία του χορηγήθηκε καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας αντί του 

μείζονος καθεστώτος του πρόσφυγα ή έπαυσε ή ανακλήθηκε το καθεστώς 

συμπληρωματικής προστασίας που του χορηγήθηκε, καθώς και σε παιδιά θύματα άγρας 

για σεξουαλικούς σκοπούς, παιδικής πορνογραφίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και/ή 

σεξουαλικής κακοποίησης σε διαδικασία ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου για την 

απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμου του 2014.) 

 

  Ο περί Πολιτικής ∆ικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

(Θέσπιση εξαίρεσης από την εκτέλεση με πώληση κινητών για σκοπούς του άρθρου 16 

του περί Πολιτικής ∆ικονομίας Νόμου, σε περίπτωση που ο οφειλέτης χρέους είναι 

κρατική ή δημόσια υπηρεσία, αντικείμενων, εξοπλισμού και οχημάτων που είναι 

απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία οποιασδήποτε κρατικής ή δημόσιας 

υπηρεσίας, οχημάτων που χρησιμοποιούνται από κρατικούς αξιωματούχους για 

υπηρεσιακούς σκοπούς, αντικειμένων και εξοπλισμού που προορίζονται για ουσιώδη και 

ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο σκοπό, περιλαμβανομένου εξοπλισμού που 

ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις και στις δυνάμεις ασφάλειας, αντικειμένων καλλιτεχνικής, 

αρχαιολογικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής και ιστορικής σημασίας, καθώς και 

συναλλαγματικών αποθεμάτων, ομολόγων, χρηματικών τίτλων και αξιών και καταθέσεων 

που αντιστοιχούν σε δαπάνες που προνοούνται σε εγκρινόμενο από τη Βουλή 

προϋπολογισμό. Περαιτέρω προβλέπεται η εξαίρεση από την εκτέλεση με πώληση 

κινητών μηχανοκίνητου οχήματος που χρησιμοποιεί ένας οφειλέτης χρέους για τη 

διακίνηση ή για την εργασία του, καθώς και τροποποίηση επιμέρους προνοιών της 

υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με τον αναγκαίο ιματισμό, τα αναγκαία σκεύη του 

οφειλέτη χρέους και της οικογένειάς του, καθώς και τα αναγκαία για την άσκηση του 
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επαγγέλματός του, τα οποία επίσης εξαιρούνται από την εκτέλεση, με απώτερο σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό των εν λόγω προνοιών.) 

 

  Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμος του 2014. 

(Πρόβλεψη εξειδικευμένων αδικημάτων σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και τη 

σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία με αυστηρότερες ποινές, 

καθώς και επιπρόσθετες ποινές φυλάκισης, προστίμου και προσωρινής ή μόνιμης 

απαγόρευσης άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τακτικές 

επαφές με παιδιά.  Πρόβλεψη για αποζημιώσεις για το θύμα, διατάγματα απομάκρυνσης 

του θύματος και αποκλεισμού του υπόπτου, καθώς και για προστασία των θυμάτων από 

ποινικοποίηση, για προγράμματα πρόληψης και μέτρα παρέμβασης, καθώς και για 

προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών για πρόληψη και ενημέρωση. Εγκαθίδρυση Αρχής 

Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσεως κατά Ανηλίκων, επιβολή 

υποχρέωσης σε πρόσωπο που καταδικάστηκε για σχετικό ποινικό αδίκημα να κοινοποιεί 

στην Αστυνομία Κύπρου πληροφορίες που αφορούν το άτομό του, οι οποίες θα 

περιλαμβάνονται στο αρχείο καταδικασθέντων φυσικών ή νομικών προσώπων που θα 

διατηρεί η αστυνομία.) 

 

  Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς 

Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Εγκαθίδρυση Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, θέσπιση του θεσμού της κάρτας φιλάθλου, 

πρόβλεψη αγοράς υπηρεσιών της αστυνομίας από τα σωματεία για αστυνόμευση εντός 

των αθλητικών χώρων και για παροχή ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών για το σωματικό 

έλεγχο των φιλάθλων και την περιμετρική φύλαξη του αθλητικού χώρου και καθορισμός 

νέων αδικημάτων που αφορούν παραβατική συμπεριφορά στους αθλητικούς χώρους.) 

  

  Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Επιθεωρητή ∆ημοτικής 

Εκπαίδευσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2014.  

(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή ∆ημοτικής 

Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να εξισωθούν τα απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή στη θέση 

Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων με τα απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή στη θέση 

Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων.) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμος του 2013. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος 2014.) 

 

 Έγκριση προϋπολογισμών οργανισμών δημόσιου δικαίου/ταμείων/ 

ρυθμιστικών αρχών/επιτροπών/συμβουλίων για το έτος 2014. 

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

 Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 

 Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 

 Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

 Αρχής Λιμένων Κύπρου 

 Ταμείου ∆ημόσιων ∆ανείων 

 Ταμείου Θήρας 

 Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

 Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού Κύπρου 

 Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων 

 Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 

 Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 

 Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 

 Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

 Αρχής Κρατικών Εκθέσεων 

 Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

 Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών  

Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 (Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και 

Βιομηχανίας.) 

 Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες 

 Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

 Κυπριακού Οργανισμού ∆ιαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 
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 Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

 ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 

 Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 

 Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

 Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 

 Ταμείου για την Ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου. 

(Εγκρίθηκε για τα έτη 2013 και 2014.)] 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 

Νόμος του 2013.  

(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου του 2012, ώστε να 

αναπροσαρμοστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και οι ετήσιες διορθώσεις κατά τη διάρκεια 

της προγραμματικής περιόδου 2013-2015 σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο 

Συναντίληψης.) 

 

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2013. 

(∆ημιουργία νέου άρθρου στον προϋπολογισμό για το 2013 με τίτλο «Αποζημίωση 

Ταμείων Συντάξεων και Προνοίας», ποσού ύψους €299.000.000, για διάθεση των 

απαιτούμενων πιστώσεων για κάλυψη της συνολικής αποζημίωσης των ταμείων προνοίας 

και συντάξεων που είχαν καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα κατά την 26η Μαρτίου 2013.)   

 

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2013.  

(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της ∆ημοκρατίας 

συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €43.228.270 και χρήση τους για υλοποίηση 

διάφορων σκοπών για τους οποίους η πρόνοια που περιλήφθηκε στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2013 κατέστη ανεπαρκής και μεταφορά κονδυλίων από άρθρα του 

προϋπολογισμού στα οποία έχει προκύψει εξοικονόμηση σε άλλα άρθρα για τα οποία 

έχουν παρουσιαστεί αυξημένες ανάγκες.) 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2013 

Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  

(Τροποποίηση του προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2013, 

ώστε να δεσμευτούν συγκεκριμένες πιστώσεις, που αφορούν κεφαλαιουχικές δαπάνες της 

Αρχής και έργα επί πληρωμή για τρίτους, έτσι που να απαιτείται η εκ των προτέρων 
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έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης ή για 

αναλήψεις δεσμευμένων δαπανών.) 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2012 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2013.  

(Μεταφορά κονδυλίων συνολικού ύψους €1.194.019 από άρθρα του προϋπολογισμού του 

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2012 από τα οποία προέκυψαν 

εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του προϋπολογισμού για τα οποία προέκυψε ανάγκη για 

επιπρόσθετες δαπάνες από τις ήδη εγκεκριμένες κυρίως για τη διαχείριση αθλητικών 

χώρων, τις επιχορηγήσεις αθλητικών κτιρίων και τη βελτίωση ιδιόκτητων αθλητικών 

εγκαταστάσεων.) 

 

 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2013.  

 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2013. 

[Κάλυψη ορισμένων νομικών κενών στην εθνική νομοθεσία αναφορικά με την είσπραξη 

του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στις περιπτώσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας με 

δημόσιο πλειστηριασμό, την επιβολή φόρου στις περιπτώσεις εκχώρησης δικαιωμάτων 

από τον αγοραστή ακίνητης ιδιοκτησίας σε άλλο πρόσωπο που απορρέουν από τη 

σύμβαση αγοράς, καθώς και στις περιπτώσεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας που 

βρίσκεται στα κατεχόμενα και διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία δεν υπάρχει, 

στη μορφή που πωλείται, ο καθορισμός της αξίας της 1ης Ιανουαρίου 1980 από γενική 

εκτίμηση, που πραγματοποιείται δυνάμει του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, 

Eγγραφή και Eκτίμηση) Νόμου.] 

 

 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2013. 

(Εφαρμογή της μεθόδου της αντίστροφης χρέωσης και στην περίπτωση παράδοσης 

μεταχειρισμένων μετάλλων ή/και απορριμμάτων μετάλλων, ώστε η απόδοση του ΦΠΑ να 

γίνεται από το λήπτη των αγαθών αντί από το πρόσωπο που τα παραδίδει.) 

 

 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2013.  
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(Βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να συνάδει με τις διατάξεις του 

περί Αποδείξεως Νόμου.)  

 

 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

2013. 

 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2013. 

 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μεταφορά Αγαθών) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2013.  

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/45/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα 

ΦΠΑ όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης.) 

 

 Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 

∆ημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2013.  

(Υποχρέωση για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζί με τον κρατικό 

προϋπολογισμό και τους ετήσιους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημόσιου 

δικαίου, λεπτομερούς έκθεσης συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων που 

περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας 

και αφορούν τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες των υπηρεσιών στις οποίες 

αναφέρεται ο υπό έγκριση προϋπολογισμός.)  

 

 Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 

2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ αναφορικά με τη συμπληρωματική εποπτεία 

των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων οι οποίες ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους 

ετερογενών δραστηριοτήτων.) 

 

 Ο περί Μετονομασίας του Γραφείου Προγραμματισμού Νόμος του 2013. 

(Μετονομασία του Γραφείου Προγραμματισμού σε “Γενική ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης”, ώστε να αποδίδεται καλύτερα το εύρος των 
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νέων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.) 

 

 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο ∆ημόσιο και στον 

Ευρύτερο ∆ημόσιο Τομέα (Ειδικές ∆ιατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόμος του 2013.  

(Απαγόρευση πλήρωσης με οποιοδήποτε τρόπο κάθε κενής θέσης στο δημόσιο και στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα για το έτος 2014.  Με το νόμο αυτό απαγορεύεται η πλήρωση 

θέσης πρώτου διορισμού, καθώς και πρώτου διορισμού και προαγωγής στο δημόσιο και 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η οποία προβλέπεται σε οποιοδήποτε νόμο ή σε 

οποιοδήποτε εγκριθέντα αρμοδίως ετήσιο προϋπολογισμό αναφορικά με αρχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, 

και η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου ήταν κενή ή επρόκειτο να 

κενωθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013.) 

 

 Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 

του 2013. 

[Καθορισμός της 5ης Νοεμβρίου 2013 ως νέας ημερομηνίας μέχρι την οποία υπόχρεο 

πρόσωπο, εφόσον προβεί σε διευθέτηση των φορολογικών του οφειλών, θα επωφελείται 

έκπτωσης ύψους δέκα τοις εκατόν (10%) από τον καταβλητέο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.] 

 

 Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013. 

[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να καθορισθούν οι εκπομπές διοξιδίου του 

άνθρακα (CO2) ως η μόνη παράμετρος υπολογισμού του φόρου κατανάλωσης για: 

1. τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 870321-870390 

(εξαιρουμένων των ασθενοφόρων, νεκροφόρων και μηχανοκίνητων οχημάτων 

τύπου “pick-up”, στα οποία περιλαμβάνονται τα οχήματα με δύο σειρές καθισμάτων, 

γνωστά ως “διπλοκάμπινα”)·  

2. τα μηχανοκίνητα οχήματα τύπου “van” τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 

με μικτό βάρος το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2 032 χγρ. και καθαρό χώρο φορτίου ο 

οποίος δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μ.] 

 

 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

[Καθορισμός των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα (CO2) ως της μόνης παραμέτρου 

υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1 και για 
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ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα τύπου “van” τα οποία θα εγγράφονται για πρώτη φορά 

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό αναφορά νόμου, καθιέρωση ειδικού 

τέλους ως αναπόσπαστου μέρους του τέλους κυκλοφορίας στα ήδη εγγεγραμμένα 

οχήματα και εισαγωγή ρυθμίσεων οι οποίες να αφορούν τον τρόπο υπολογισμού και την 

καταβολή των τελών κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων.] 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) 

Νόμος του 2014. 

(Παραχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει το λειτουργό που θα ασκεί 

έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Κεφαλαίου 18.04 “Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων”.) 

 

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2014.  

[Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της ∆ημοκρατίας ποσού 

ύψους €236.732 και διάθεσή του για τη δημιουργία πέντε νέων θέσεων Επαρχιακού 

∆ικαστή (Κλίμακα Α16).] 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2013 

Nόμος του 2013 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.  

(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2013 

Νόμου, ώστε η εκτίμηση της ανάγκης για πρόσληψη ή μη συνεργατών ορισμένου χρόνου 

να επαφίεται στη διακριτική εξουσία των αρμόδιων οργάνων του ΡΙΚ.  Παρέχεται επίσης η 

δυνατότητα στο ΡΙΚ να ανανεώσει τα συμβόλαια συνεργατών ορισμένου χρόνου των 

οποίων οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιδρύματος, όπως για 

παράδειγμα ραδιοφωνικές εκπομπές που αφορούν μειονότητες, σύνταξη δελτίου 

ειδήσεων στην αρμενική και τουρκική γλώσσα, καθώς και παρουσίαση δελτίου ειδήσεων 

στη νοηματική γλώσσα). 

 

 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2011 Νόμος 

του 2011 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2011 για την κάλυψη δαπανών που 

προέκυψαν κατά το έτος 2011 συνεπεία της καταστροφής του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθμού Βασιλικού μετά την έκρηξη στο Μαρί το 2011, καθώς και για την κάλυψη 

επιπρόσθετου ποσού για την αγορά ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.)  
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 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2012 Νόμος 

του 2012 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2012 για την κάλυψη δαπανών που 

αφορούν την αγορά επικουρικών υπηρεσιών κρύας εφεδρείας, καθώς και για την 

επιδιόρθωση των ζημιών στον εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθμού Βασιλικού που προκλήθηκαν από την έκρηξη στο Μαρί τον Ιούλιο του 2011.)  

 

 Ο περί της Λογιστικής και ∆ημοσιονομικής ∆ιαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της ∆ημοκρατίας Νόμος του 2014.  

(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη  λογιστική και δημοσιονομική διαχείριση και για το 

χρηματοοικονομικό έλεγχο της ∆ημοκρατίας και την κατάργηση του περί της ∆ιαχείρισης 

των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ημοκρατίας Νόμου, ώστε να 

απλοποιηθούν και να εκσυγχρονιστούν οι λογιστικές διαδικασίες της κρατικής υπηρεσίας 

και σε ορισμένες περιπτώσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα με απώτερο στόχο την 

ορθολογική διαχείριση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της ∆ημοκρατίας.) 

 

 Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014.  

[Εφαρμογή της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) της 

22ας ∆εκεμβρίου 2011 σχετικά με τη μακροπροληπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

(ΕΣΣΚ/2011/3).  Με το νόμο αυτό υιοθετούνται οι συστάσεις του ΕΣΣΚ για τον καθορισμό 

του πλαισίου άσκησης της μακροπροληπτικής πολιτικής για την επίβλεψη του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.] 

 

 Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014.  

(Καθορισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως αρμόδιας εποπτικής αρχής για 

θέματα που απορρέουν από τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα οποία εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της και 

για πράξεις οι οποίες καθορίζονται σε γνωστοποιήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, 

διεύρυνση των εξουσιών της επιτροπής σε σχέση με την επιβολή διοικητικού προστίμου, 

ώστε αυτό να αφορά οποιαδήποτε παράβαση του βασικού νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων κανονιστικών διοικητικών πράξεων, αλλά και πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η επιτροπή αποκτά την εξουσία διενέργειας ερευνών και ελέγχων, ώστε να 

εξακριβώνεται κατά πόσο παρέχονται όλα τα αναγκαία εχέγγυα για την προστασία των 
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επενδυτών.) 

 

 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων 

στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις 

των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου ∆ημόσιου 

Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.  

(Παραχώρηση δυνατότητας διενέργειας προαγωγών, οι οποίες απαιτούνται για λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα και ομαλά η κρατική υπηρεσία και ο 

ευρύτερος δημόσιος τομέας, χωρίς την καταβολή της αντίστοιχης μισθοδοσίας στους 

προαγόμενους υπαλλήλους και συνεπώς χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στα δημόσια 

οικονομικά.) 

 

 Ο περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.   

(Ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων υπαλλήλων με την 

υιοθέτηση ρυθμίσεων για ενίσχυση της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας του εν λόγω 

προσωπικού. Με το νόμο αυτό προωθείται η καλύτερη διαχείριση του υφιστάμενου 

εναλλάξιμου προσωπικού και ειδικότερα η διασφάλιση καλύτερου συντονισμού μεταξύ 

αρμόδιας αρχής και εμπλεκόμενων υπουργείων, στις περιπτώσεις όπου εναλλάξιμο 

προσωπικό μετακινείται από ένα υπουργείο, περιλαμβανομένων των τμημάτων του, σε 

άλλο υπουργείο ή τμήμα που υπάγεται σ’ αυτό.) 

 

 Ο περί της ∆ιαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη ∆ημόσια 

και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.  

(Ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου 

χρόνου, με την υιοθέτηση ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του θεσμού της 

εναλλαξιμότητας/κινητικότητας του εν λόγω προσωπικού μέσω της επέκτασης του θεσμού 

της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου.) 

 

 Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που 

απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο 

∆ημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(∆ιατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014.  

(Αποκοπή από τις μηνιαίες απολαβές των εργοδοτουμένων που απασχολούνται με 

σύμβαση στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και 
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των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, και οι οποίοι λαμβάνουν φιλοδώρημα σε ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατόν επί των μηνιαίων απολαβών τους και καταβολή 

φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο στο 

φιλοδώρημα που θα κερδηθεί με απασχόληση από την 1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα. Η 

αποκοπή αυτή θα καταβάλλεται από τις επηρεαζόμενες ομάδες προσωπικού για ενίσχυση 

του ταμείου από το οποίο καταβάλλεται το φιλοδώρημα που λαμβάνουν κατά τη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αναγκαστικού τερματισμού της απασχόλησής τους.) 

 

 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.  

(Συνυπολογισμός της σύνταξης χηρείας στο συνολικό εισόδημα των δικαιούχων σύνταξης 

χηρείας προσώπων, το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, όταν υπερβαίνει το 

αφορολόγητο εισόδημα, που καθορίζεται στις €19.500. Το μέτρο προωθήθηκε στα 

πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της κυβέρνησης για εξυγίανση και εξορθολογισμό 

των δημόσιων οικονομικών και της δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών και 

αποτελεί μέρος ενός πακέτου πρόσθετων μέτρων που αποφασίστηκαν, πέραν των μέτρων 

που περιλήφθηκαν στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής σε σχέση με τα 

δημόσια έσοδα.) 

 

 Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Επαναφορά του συντελεστή φορολόγησης τετράτροχων οχημάτων τα οποία έχουν την 

εμφάνιση μοτοσικλέτας και εγγράφονται για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους 

δρόμους στα €0,61 ανά κυβικό εκατοστό.) 

 

 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Απαλλαγή των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στις κατεχόμενες περιοχές πριν από 

τη 14η Αυγούστου 1974 και δεν ασκούν πλέον οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα ή 

δε διαθέτουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, παρά μόνο περιουσιακά στοιχεία που 

βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους 

ύψους €350, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση καταβολής τελών και 

επιβαρύνσεων προβλέπεται στον περί Εταιρειών Νόμο.) 

 

 Ο περί Μεταφοράς του Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού του Κεντρικού 

Σφαγείου Κοφίνου στο ∆ημόσιο Τομέα Νόμος του 2014. 

(Μεταφορά του μόνιμου προσωπικού του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου στο δημόσιο τομέα 
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και παράλληλα διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων.) 

 

 Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Βελτίωση του βασικού νομοθετικού πλαισίου για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του. Με 

το νόμο αυτό καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Εξαίρεση των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών από το πεδίο 

εφαρμογής της νομοθεσίας, αφού αυτά υπόκεινται στην εποπτεία του Εφόρου 

Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. 

2. Εξαίρεση της διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών από την ανάγκη αδειοδότησης 

για τις περιπτώσεις που ήδη τυγχάνουν εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής του 

νόμου. 

3. Εξαίρεση των κυπριακών εταιρειών που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες 

αποκλειστικά στις μητρικές ή θυγατρικές επιχειρήσεις τους ή σε άλλες επιχειρήσεις 

των μητρικών τους εταιρειών από την ανάγκη αδειοδότησής τους. 

4. ∆ημιουργία ιδιωτικών εταιρειών εμπιστευμάτων, οι οποίες δε θα χρήζουν 

αδειοδότησης. 

5. Παραχώρηση δυνατότητας κατοχής μετοχικού κεφαλαίου εκ μέρους τρίτων από 

νομικό πρόσωπο του εξωτερικού επιπροσθέτως των αδειοδοτημένων στην Κύπρο 

προσώπων, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό είναι αδειοδοτημένο στη χώρα 

καταγωγής του, για να διεξάγει τέτοιες εργασίες, και νοουμένου ότι υπάρχει 

ταυτόχρονα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών της Κύπρου και 

των αρμόδιων εποπτικών αρχών της χώρας αυτής.) 

 

 Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

Συνεργατικών Εταιρειών στη ∆ημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014. 

(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη μεταφορά του υπηρετούντος στην Ελεγκτική 

Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία λόγω της 

ανάγκης που προκύπτει από τον τερματισμό της λειτουργίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

Συνεργατικών Εταιρειών.) 

 

 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

(∆ιάλυση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και ρύθμιση ζητημάτων που 

αναμενόταν ότι θα προέκυπταν από τη διάλυση.) 
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 Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισμό στη ∆ημόσια Υπηρεσία 

(Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόμος του 2014. 

(Θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων 

του βασικού Νόμου. Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται τα ακόλουθα: 

1. Η μη διεξαγωγή για το έτος 2014 της γραπτής εξέτασης, που διεξάγεται κατά το 

τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους από ειδική επιτροπή, για την πλήρωση θέσεων 

εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες εφαρμόζεται ο περί ∆ημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμος λόγω της εφαρμογής της πολιτικής για αναστολή πλήρωσης 

όλων των κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. 

2. Η μη κατάθεση των καταλόγων θέσεων που πρέπει να κατατίθενται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων κάθε έτος αναφορικά με θέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισμό στη ∆ημόσια Υπηρεσία 

Νόμου. 

3. Ο καθορισμός της ακολουθητέας διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη 

δημόσια υπηρεσία οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για ∆ιορισμό στη ∆ημόσια Υπηρεσία Νόμου, στην περίπτωση που 

αυτές θα αποπαγοποιηθούν με βάση την καθορισθείσα διαδικασία στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2014, καθώς και στην ειδική νομοθεσία για την απαγόρευση 

πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.) 

 

 Ο περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ Νόμος του 

2014. 

(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 

σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις 

μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις σε ευρώ.) 

 

 Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Θεσμοθέτηση της διαδικασίας διάλυσης της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων με την παροχή 

εξουσίας στον αρμόδιο υπουργό να προχωρήσει στην έκδοση σχετικού διατάγματος.) 

 

 Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων 

στη ∆ημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014. 

(Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας με την οποία καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης της μεταφοράς 



196 

 

του προσωπικού που υπηρετεί στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων σε άλλες υπηρεσίες και 

τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.) 

 

 Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014. 

(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία οργανισμών εναλλακτικών 

επενδύσεων στη ∆ημοκρατία, το οποίο παρέχει προστασία στον τομέα των συλλογικών 

επενδύσεων, ο οποίος δεν καλύπτεται από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που ρυθμίζει τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, 

λαμβανομένου υπόψη του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως και ανάλογων ρυθμίσεων που 

ισχύουν ή προωθούνται σε άλλα κράτη μέλη.)   

 

 Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την 

Κοινωνική Συνοχή Νόμος του 2014. 

(Σύσταση ειδικού ταμείου για την ενίσχυση προγραμμάτων στήριξης ανέργων και άλλων 

ευπαθών ομάδων με την επωνυμία “Ταμείο Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την 

Κοινωνική Συνοχή”, στο οποίο θα κατατίθενται έσοδα από κρατική χορηγία, από δωρεές 

ή/και εισφορές που γίνονται προς το ταμείο από οποιοδήποτε πρόσωπο και από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή ή/και νόμιμη δραστηριότητα.) 

 

 Ο περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους 

∆ικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα (Όροι 

και ∆ιαδικασία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Μεταφορά της ημερομηνίας υποχρεωτικής έναρξης της ισχύος των κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου και οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα παραχώρησης και 

χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων του κρατικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από την 

1η Ιουλίου 2014 στις 3 Οκτωβρίου 2014.) 

 

 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Κανονισμοί του 2014. 

(Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών που ρυθμίζουν τις συντάξεις των υπαλλήλων 

της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και θέσπιση νέων κανονισμών στους οποίους 

ενσωματώνονται διατάξεις διάφορων νομοθεσιών που ρυθμίζουν θέματα συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων.  Με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζεται η σύσταση σχεδίου για την 

καταβολή επιδομάτων συνταξιοδότησης στα μέλη, αξιωματούχους και υπαλλήλους της 
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Αρχής και τα ωφελήματα αφυπηρέτησης αυτών.) 

 

 Νόμοι που ψηφίστηκαν για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας που προκύπτουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης 

 

 Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  

[Υποχρεωτική κατάθεση από τον αγοραστή ακίνητης ιδιοκτησίας πιστού αντίγραφου 

σύμβασης πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο 

εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

του αγοραστή με την εν λόγω υποχρέωση επιβολή σε αυτόν τελών μεταβίβασης αυξημένα 

κατά δέκα τοις εκατόν επί των τελών που επιβάλλονται δυνάμει του περί Κτηματολογικού 

και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και ∆ικαιώματα) Νόμου.] 

 

 Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 

του 2013.  

(Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ιδιοκτητών που 

κατέχουν σύνολο ακίνητης ιδιοκτησίας με αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 1980 μέχρι και 

€12.500 και κατάργηση της διάταξης της υφιστάμενης νομοθεσίας για καταβολή ελάχιστου 

φόρου ύψους €75.) 

 

 Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  

(Υποχρεωτική δημιουργία και τήρηση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές μητρώων 

εμπιστευμάτων, καθώς και βελτίωση υφιστάμενων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, 

ώστε να ενισχύεται περαιτέρω η διαφάνεια στο χρηματοοικονομικό τομέα και ο έλεγχος σε 

τομείς που σχετίζονται με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.) 

 

 Ο περί ∆ιεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  

(∆ιαγραφή σχετικής διάταξης που περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη νομοθεσία σύμφωνα 

με την οποία τα διεθνή εμπιστεύματα εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής δυνάμει 

οποιουδήποτε νόμου.) 

 

 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας ∆ιαχείρισης της Συμμετοχής 

της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή ∆ομή Πιστωτικών 
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Ιδρυμάτων Νόμος του 2013.  

(Θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση μονάδας εντός του Υπουργείου Οικονομικών, η 

οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της συμμετοχής της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων, η λειτουργία της οποίας θα 

υπόκειται στις διατάξεις του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 

Νόμου και δε θα επηρεάζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου.) 

 

 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 

του 2013.  

[Αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Με το νόμο αυτό τροποποιείται ο τίτλος 

της βασικής νομοθεσίας για τις τραπεζικές εργασίες, ώστε να αναφέρεται ως ο περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος.  Ο νόμος αυτός θα καλύπτει όλα τα 

αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ), ενώ εισάγονται επίσης ρυθμίσεις στην 

υφιστάμενη νομοθεσία που αφορούν μεταξύ άλλων τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων 

αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την 

Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), 

την ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης των ΑΠΙ μέσω της επιβολής περιορισμών 

στις χορηγήσεις (χρηματοδοτικά ανοίγματα) προς τους διοικητικούς συμβούλους και τους 

μετόχους των εν λόγω ιδρυμάτων, τη δυνατότητα υποβολής της ελεγμένης ετήσιας 

έκθεσης και του υπογεγραμμένου αντιγράφου της έκθεσης ελέγχου του εγκεκριμένου 

ελεγκτή εντός περιόδου μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε 

οικονομικού έτους και την αύξηση του ύψους του διοικητικού προστίμου που δύναται να 

επιβάλλει η ΚΤΚ.] 

 

 Ο περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2013.  

(Ανάληψη των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των συνεργατικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.) 

 

 O περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2013.  

 Oι περί της Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και 
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Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2013.  

(Μεταφορά του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων των Συνεργατικών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων υπό την ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Σχεδίου Προστασίας 

Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, κάλυψη των καταθέσεων 

των ταμείων προνοίας από το σχέδιο προστασίας, με σκοπό την αποφυγή της διάλυσης 

ταμείων προνοίας και την κάλυψη και οποιουδήποτε προσώπου είναι δικαιούχος μερίδας 

ταμείου προνοίας το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρεί ο Έφορος Ταμείων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.) 

 

 O περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών 

στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νόμος του 2013.  

(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη μεταφορά αριθμού υπαλλήλων της 

Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών οι οποίοι ασκούν καθήκοντα σχετικά με την εποπτεία 

συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην υπηρεσία της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου.) 

 

 Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  

[Παροχή στα πιστωτικά ιδρύματα, στη βάση τεκμηριωμένων στοιχείων, δυνατότητας 

πρόσβασης σε πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στα κτηματικά μητρώα του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) χωρίς την υποχρέωση του διευθυντή 

του ΤΚΧ για εκ των προτέρων έλεγχο ότι ο αιτητής είναι ενδιαφερόμενο πρόσωπο.] 

 

 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 

του 2013.  

(∆ημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών στον οποίο να καταχωρίζονται 

πληροφορίες για πιστωτικές διευκολύνσεις πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων που 

παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες στην Κυπριακή ∆ημοκρατία.) 

 

 Ο περί της ∆ιαχείρισης του ∆ημόσιου Χρέους (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2013.  

(Υποχρεωτική αξιολόγηση του ευρύτερου δυνατού φάσματος των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων που διατρέχει η Κυπριακή ∆ημοκρατία από την παραχώρηση κυβερνητικών 
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εγγυήσεων, διασφάλιση της εξουσίας της αρμόδιας υπηρεσίας για συλλογή των στοιχείων 

σε σχέση με κυβερνητικές εγγυήσεις και εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε στη 

συλλογή των αναγκαίων στοιχείων να δύναται να συνδράμει και άλλος οργανισμός ο 

οποίος έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.)   

 

 Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, 

Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του 

Ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013.  

 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο ∆ημόσιο και στον 

Ευρύτερο ∆ημόσιο Τομέα (Ειδικές ∆ιατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2013.  

(Άρση όλων των νομικών εμποδίων που περιορίζουν την ικανότητα της ΚΤΚ να 

προσλαμβάνει και να διατηρεί το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό για την 

εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της.) 

 

 Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  

(Εισαγωγή ρυθμίσεων, ώστε η σύνταξη ή το σύνολο των συντάξεων που καταβάλλονται 

σε αξιωματούχο λόγω της υπηρεσίας του σε ένα ή περισσότερα λειτουργήματα ή 

αξιώματα ή θέσεις να περιορίζεται στο ένα δεύτερο των υψηλότερων απολαβών για 

οποιοδήποτε από αυτά.) 

 

 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013. 

[Μεταφορά των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης, ρύθμισης, εποπτείας και λήψης εποπτικών 

μέτρων στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ) από την Υπηρεσία Εποπτείας 

Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΣΕ), η οποία μετονομάζεται σε Υπηρεσία Συνεργατικών 

Εταιρειών, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Εισαγωγή επίσης των απαραίτητων 

νομοθετικών ρυθμίσεων για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής 

Τράπεζας Λτδ και των ΣΠΙ, μεταφοράς της διενέργειας ελέγχου των λογαριασμών των ΣΠΙ 

από την ΥΕΣΕ σε αναγνωρισμένους ελεγκτικούς οίκους, μεταφοράς της αρμοδιότητας του 

σχεδίου προστασίας καταθέσεων των ΣΠΙ στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,  

συγχωνεύσεων μεταξύ των ΣΠΙ, ώστε να διευκολυνθούν οι σχετικές διαδικασίες και να 

ολοκληρωθούν οι συγχωνεύσεις εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει καθοριστεί και 

στη βάση των συμφωνηθέντων με την τρόικα.] 
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 Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013. 

(Ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων στήριξης ή και 

διαχείρισης μέσων κεφαλαίου σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.) 

 

 Οι περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2013. 

(Τροποποίηση του ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία και επαναφορά του στο ωράριο που 

ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2013, ήτοι από τις 7.30/8.30 π.μ. 

μέχρι τις 3.00/4.00 μ.μ.) 

 

 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.  

(Αποτελεσματικότερη προώθηση της διαδικασίας των συγχωνεύσεων μεταξύ 

συνεργατικών εταιρειών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, 

λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των συγχωνεύσεων που έχει συμφωνηθεί με την 

τρόικα και το οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2014.) 

 

 Ο περί της ∆ημοσιονομικής Ευθύνης και του ∆ημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμος του 2014.  

(∆ημιουργία του νομοθετικού πλαισίου, νόμου-ομπρέλα, που παρέχει το νομικό υπόβαθρο 

για τις βασικές αρχές διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, περιλαμβανομένου και του 

καθορισμού των βασικών διαδικασιών διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και 

των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των διάφορων παραγόντων του όλου συστήματος.) 

 

 Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμος του 2014. 

(Θέσπιση του νομικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων δημόσιων 

οργανισμών στη ∆ημοκρατία, την εγκαθίδρυση των αρμόδιων οργάνων που θα 

διενεργήσουν τις αποκρατικοποιήσεις και άλλα συναφή θέματα.) 

 

 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

(Εναρμόνιση των νομοθεσιών που ρυθμίζουν θέματα φορολογίας με τις απαιτήσεις του 
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μνημονίου, ώστε η μη πληρωμή φόρων, ανεξαρτήτως του είδους της φορολογίας, να 

θεωρείται ποινικό αδίκημα και απόδοση προσωπικής ευθύνης στους αρμόδιους 

διευθυντές εταιρείας για τη μη καταβολή των φόρων και τη δόλια υποβολή φορολογικών 

στοιχείων αναφορικά με την εταιρεία.) 

 

 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2014. 

[Επέκταση της υποχρέωσης υπολογισμού του καταβλητέου φόρου (αυτοφορολογία), η 

οποία με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας βαρύνει μόνο τις εταιρείες, καθώς και 

τους αυτοτελώς εργαζομένους και τους μισθωτούς και  καθορισμός συγκεκριμένης 

προθεσμίας εντός της οποίας το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων θα προβαίνει σε 

επιστροφή φόρου προς τους μισθωτούς.] 

 

 Ο περί Τμήματος Φορολογίας Νόμος του 2014. 

[∆ημιουργία νομικού πλαισίου για την ενοποίηση του ΤΕΠ και της Υπηρεσίας Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας και την από κοινού μετονομασία τους σε Τμήμα Φορολογίας, με 

στόχο την υλοποίηση της υποχρέωσης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας όπως αυτή απορρέει 

από το μέτρο 3.7(7) (i) του Μνημονίου Συναντίληψης.] 

 

 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 

Επίλυσης ∆ιαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2014. 

(Επέκταση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με στόχο να 

διαχειρίζεται θέματα διαμεσολάβησης των πιστωτικών διευκολύνσεων φυσικών και 

νομικών προσώπων με υποθήκη την κύρια κατοικία που ο οφειλέτης αδυνατεί να 

αποπληρώσει και που χρήζουν αναδιάρθρωσης με βάση την οδηγία διαχείρισης 

καθυστερήσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και επικαιροποίηση της βασικής 

νομοθεσίας, ώστε αυτή να συνάδει με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο.) 

 

 Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2014. 

(Ορισμός της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως Αρχής Εξυγίανσης των 

επηρεαζόμενων ιδρυμάτων και σύσταση Επιτροπής Εξυγίανσης ως αποφασίζοντος 

εκτελεστικού οργάνου της Αρχής Εξυγίανσης, με κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή των 
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προνοιών της βασικής νομοθεσίας, τη λήψη αποφάσεων και την έκδοση διαταγμάτων ή 

οδηγιών. Περαιτέρω, ρύθμιση θεμάτων που επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά ή είναι 

συστημικής σημασίας, για τα οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 

Οικονομικών, και παράλληλα εισαγωγή νέων διατάξεων στη βασική νομοθεσία που 

αφορούν την εξουσία της Αρχής Εξυγίανσης για συλλογή πληροφοριών, είσοδο και 

έρευνα, επιβολή διοικητικών προστίμων, καθώς και ειδικές ποινικές διατάξεις.) 

 

 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Ενίσχυση των εξουσιών του Εφόρου ΦΠΑ ως φορολογικής αρχής για την εξασφάλιση 

της καταβολής προς το κράτος των ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων.) 

 

 Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να ενισχυθούν οι εξουσίες του διευθυντή 

του ΤΕΠ ως φορολογικής αρχής για την εξασφάλιση της καταβολής προς το κράτος των 

ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων.) 

 

 Οι περί της ∆ημοσιονομικής Ευθύνης και του ∆ημοσιονομικού Πλαισίου 

(Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2014. 

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία του ∆ημοσιονομικού 

Συμβουλίου και ειδικότερα ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων την οργανωτική 

δομή, τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας και τη στελέχωση (θέσεις, μισθολογικές 

κλίμακες, διαδικασίες πρόσληψης, προαγωγής) του ∆ημοσιονομικού Συμβουλίου, καθώς 

και θέματα που αφορούν τους όρους υπηρεσίας, την αξιολόγηση, την αφυπηρέτηση και τα 

καθήκοντα του προσωπικού του συμβουλίου.) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου 

του 2013 Νόμος του 2013. 

(Κάλυψη δαπανών που αφορούν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η ∆εκεμβρίου 2013 ύψους 

€1.030.770, από τις οποίες €978.270 αποτελούν κρατική χορηγία.) 
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  Οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

(Τροποποίηση των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

Κανονισμών, ώστε να επέλθουν ορισμένες βελτιώσεις που κρίθηκαν αναγκαίες μετά από 

σχετικές αποφάσεις τόσο της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως όσο και του Επιτρόπου Προστασίας 

∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και μετά από γνωμάτευση του Γενικού 

Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας.  Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις αφορούν μεταξύ άλλων τα 

εξής: 

1. Τη δυνατότητα των γονέων να έχουν πρόσβαση στο αρχείο που διατηρεί η αρμόδια 

επαρχιακή επιτροπή, καθώς και δικαίωμα λήψης αντιγράφου. 

2. Τη δυνατότητα των παιδιών με ειδικές ανάγκες να μπορούν, όπου χρειάζεται, κατά 

τη διάρκεια της εξέτασης να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα τεχνολογικά 

μέσα που θα τους παρέχουν ίσες ευκαιρίες εξέτασης και ουσιαστικές διευκολύνσεις. 

3. Τη δυνατότητα παραχώρησης εξαίρεσης από τη βαθμολόγηση ή προσαρμογής της 

βαθμολογίας ως αντισταθμίσματος.) 

 

  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

(∆ιασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε 

σχέση με τα φοιτητικά θέματα και τα θέματα σπουδών. Πρόβλεψη για έκδοση κανονισμών 

οι οποίοι αφορούν τα προγράμματα σπουδών, τους τίτλους σπουδών, τα κριτήρια 

εισαγωγής φοιτητών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών κ.λπ. για έκδοση κανόνων 

που θα ρυθμίζουν θέματα όπως η στέγαση και η ευημερία των φοιτητών, η δημιουργία 

φοιτητικών ομίλων, η διεξαγωγή προγραμμάτων σπουδών κ.λπ.) 

 

  Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου, 

ώστε να επέλθουν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες βελτιωτικές αλλαγές:   

1. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που για λόγους υγείας δεν μπορούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα να παρακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων στο 

σχολείο να έχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης εκπαίδευσης κατ’ οίκον ή σε 

νοσηλευτήρια, 

2. Κατά την αξιολόγηση των αναγκών ενός παιδιού από την Επαρχιακή Επιτροπή 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης η πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης να μπορεί να 
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περιλαμβάνει μόνο τις ειδικότητες που απαιτούνται για την κάθε περίπτωση, με βάση 

τις οδηγίες σχετικής εγκυκλίου του αρμόδιου υπουργείου.) 

 

  Ο περί ∆ημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

[Τροποποίηση του περί ∆ημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η προϋπόθεση 

του ορίου ηλικίας που απαιτείται να μην έχει συμπληρωθεί για το διορισμό κάποιου 

προσώπου ως μέλους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να διαφοροποιηθεί από 

το εξηκοστό (60ό) έτος, που ίσχυε ως τώρα, στο εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας 

του.] 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 

2014 Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 

2014 ύψους €53.950.000.) 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2014 

Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2014 

ύψους €14.128.000.) 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2014 Νόμος του 

2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2014 ύψους 

€109.667.510.) 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου του 2014 

Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2014 

ύψους €6.174.381.) 

 

  Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε να βελτιωθεί η ρύθμιση που 

αφορά το διορισμό των μελών των σχολικών εφοριών των θρησκευτικών ομάδων. Ο 



206 

 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού θα καταλήγει σε εισήγηση προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των αντιπροσώπων των θρησκευτικών 

ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση όμως που ο υπουργός δεν 

καταλήξει σε συμφωνημένη εισήγηση, θα διαβιβάζει αυτούσιο τον κατάλογο που 

υποβάλλουν σε αυτόν οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων για επιλογή των 

μελών από το  Υπουργικό Συμβούλιο.) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

 

  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2013. 

  Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος 

της Ρύπανσης) Νόμος του 2013. 

  Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης 

(Τροποποιητικός και Καταργητικός) Νόμος του 2013. 

  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2013. 

  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καύση 

Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 

Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών 

∆ιαλυτών σε Ορισμένες ∆ραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) (Καταργητικοί) 

Κανονισμοί του 2013. 

  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση 

Αποβλήτων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός και Έλεγχος 

της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τα Απόβλητα της Βιομηχανίας 

∆ιοξειδίου του Τιτανίου) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τρόποι Επιτήρησης και 

Ελέγχου των Χώρων οι οποίοι Σχετίζονται με τα Απόβλητα της Βιομηχανίας 

του ∆ιοξειδίου του Τιτανίου) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
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Εκπομπών στην Ατμόσφαιρα Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες 

Εγκαταστάσεις Καύσης) (Άρση Εφαρμογής και Κατάργηση) Κανονισμοί του 

2013. 

  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καταλοίπων 

Αποτέφρωσης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόβλητα από τη Βιομηχανία 

∆ιοξειδίου του Τιτανίου) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου του 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 

πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης).  Με τους νόμους και τους καταργητικούς 

κανονισμούς βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την εκπομπή ρύπων από 

διάφορες δραστηριότητες και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

αδειών εκπομπής ρύπων και απόρριψης αποβλήτων.] 

 

  Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων 

Οδηγιών και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των 

εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου 

και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου.] 

 

  Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2014. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία του Συμβουλίου 2011/97/ΕΕ της 5ης ∆εκεμβρίου 2011 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια αποθήκευσης 

μεταλλικού υδραργύρου, που θεωρείται απόβλητο, και βελτίωση αυτών, ώστε να 

συνάδουν με τον περί Αποβλήτων Νόμο.) 

 

  Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την 

Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά 

την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς. Με το νόμο αυτό 
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καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων η αρμόδια αρχή οφείλει να 

ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων ανάληψης δράσης, όταν υπάρχει 

περιβαλλοντική ζημιά, και οι  εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις 

τους επί αιτημάτων για ανάληψη δράσης σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημιάς.) 

 

  Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση του διοξιδίου του 

άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 

85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. Με το νόμο αυτό εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 

του βασικού νόμου τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα και το διοξίδιο 

του άνθρακα (CO2) που δεσμεύεται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς.] 

 

  Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 

Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση του διοξιδίου του 

άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 

85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.  Με το νόμο αυτό καθίσταται υποχρεωτική η εκπόνηση 

προκαταρκτικής έκθεσης επιπτώσεων στο περιβάλλον ή μελέτης εκτίμησης των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, πριν από την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ρευμάτων 

CO2 για σκοπούς αποθήκευσής του σε γεωλογικούς σχηματισμούς ή εγκαταστάσεων 

δέσμευσης ρευμάτων CO2, και η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, πριν από την κατασκευή τόπων αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς και συναφών επιφανειακών και εγχυτικών εγκαταστάσεων.] 

 

  Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και 

Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2014. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση του διοξιδίου του 

άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 

85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.  Με το νόμο αυτό ενσωματώνεται στο πεδίο 

εφαρμογής του βασικού νόμου η εκμετάλλευση, η οποία πραγματοποιείται με τρόπο που 

προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά, τόπων αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς 

και συναφών επιφανειακών και εγχυτικών εγκαταστάσεων.  

 

  Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την 

προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος λόγω της 

προσχώρησης της ∆ημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).] 

 

  Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών 

σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2014. 

(Εναρμόνιση με: 

1. την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε 

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 

2. την Οδηγία 2012/50/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 για την 

τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για εφαρμογές που 

περιέχουν μόλυβδο, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο,  

3. την Οδηγία 2012/51/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 για την 

τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εξαίρεση για εφαρμογές που 

περιέχουν κάδμιο, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. 

  Με το νόμο αυτό εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της χρήσης 

επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την 

περιβαλλοντικά ορθή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού.) 

 

  Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας 
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(Υπεύθυνη και Ασφαλής ∆ιαχείριση Αναλωμένων Καυσίμων και 

Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2014. 

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ 

του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την 

υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.) 

 

  Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

(Αύξηση του ποσοστού του ποσού που παραχωρεί το κράτος προς τις κοινότητες που 

επηρεάζονται από μεταλλευτικές δραστηριότητες από τα δικαιώματα που καταβάλλονται 

σε αυτό από τα μεταλλεία.  Το ποσό αυτό θα αξιοποιείται από τις κοινότητες για 

περιβαλλοντικούς σκοπούς.)  

 

  Οι περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Καθορισμός Τελών Αίτησης, Ετήσιου Τέλους Χρήσης και Τέλους 

Επιθεώρησης, του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Κανονισμοί του 2014. 

[Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 782/2013 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 

2013 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 66/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ 

(EU Ecolabel), ώστε να καθοριστούν τέλη για απόκτηση του οικολογικού σήματος.] 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων 

 

  Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και 

άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

  Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

  Οι περί Ενοικιοστασίου (Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

(Τροποποίηση των βασικών νομοθεσιών και κανονισμών, ώστε να παρέχεται στους εκ 

μητρογονίας εκτοπισθέντες η δυνατότητα συμμετοχής στα στεγαστικά σχέδια του κράτους 

που τους αφορούν).  
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  Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Προπολεμικής Φερεγγυότητας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

(Παροχή ευχέρειας για αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων που εξασφάλισαν δικαιούχοι 

αιτητές, μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, για 

στεγαστικούς και σπουδαστικούς σκοπούς, ώστε να δύναται να παρατείνεται ο χρόνος 

αποπληρωμής των εν λόγω δανείων μέχρι τριάντα χρόνια, αντί για είκοσι χρόνια, που 

ισχύει σήμερα, ύστερα από αίτημα του αιτητή. Για την περίοδο των πρόσθετων χρόνων 

που γίνεται εισήγηση να δύναται να δίνεται παράταση οι αιτητές θα επιβαρύνονται με το 

ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.) 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 

2014 Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 

2014 ύψους €15.915.738.) 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 

του 2014 Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 

έτος 2014 ύψους €99.000.040.) 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2014 

Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το έτος 2014 

ύψους €535.320.) 

 

  Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, 

∆ομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014. 

(Τροποποίηση του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Νόμου, ώστε να διαγραφεί η 

αναφορά στους εξ αρρενογονίας πρόσφυγες, για να αρθεί ο διαχωρισμός μεταξύ των εκ 

πατρογονίας και των εκ μητρογονίας προσφύγων και κατά συνέπεια να αναγνωριστεί το 

δικαίωμα στους πρόσφυγες, όταν συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, 

να αποκτήσουν προσφυγική ταυτότητα και να μπορέσουν να επωφεληθούν, με αίτηση 
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που θα υποβάλουν στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, όλων των ωφελημάτων που 

προνοεί η προσφυγική πολιτική του κράτους.) 

 

  Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής 

Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014. 

[Τροποποίηση του Κανονισμού 15 των περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο 

Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμών, ώστε η ισχύς της 

μεταβατικής διάταξης για τα μέτρα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) έως (ε) της 

παραγράφου (1) να επεκταθεί μέχρι την 31η Μαΐου 2015.] 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

 

  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

[Τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμου για 

εναρμόνιση αυτού με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης ∆εκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 

Συγκεκριμένα, αναγνωρίζονται υπό προϋποθέσεις οι άδειες εκπαιδευτών οδηγών και 

σχολών οδηγών που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, χωρίς να 

απαιτείται η εξασφάλιση άδειας με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας.] 

 

  Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 

Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 

Έργων Νόμου για εναρμόνιση αυτού με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης ∆εκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες 

στην εσωτερική αγορά.  Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται: 

1. Η υποχρεωτική επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις για την εγγραφή στο σχετικό μητρώο. 

2. Η υποχρέωση του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Οικοδομικών και Τεχνικών 

Έργων να εξετάζει και να αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής του ενδιαφερομένου 

εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του. Σε περίπτωση 

που το συμβούλιο δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας, δε θεωρείται ότι ο αιτητής 

έχει εγγραφεί στο μητρώο και δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του εργολήπτη 
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στη ∆ημοκρατία. 

3. Η γνωστοποίηση στο συμβούλιο από πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος 

μέλος άλλο από τη ∆ημοκρατία και παρέχει νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος 

υπηρεσίες εργολήπτη της πρόθεσής του για ανάληψη έργου στη ∆ημοκρατία και η 

συμπλήρωση καθορισμένου από το συμβούλιο εντύπου πριν από την ανάληψη 

οποιουδήποτε οικοδομικού ή τεχνικού έργου. 

4. Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στη ∆ημοκρατία από πρόσωπο που στο κράτος 

μέλος καταγωγής του δικαιούται να παρέχει μόνο κάποιες κατηγορίες εργασιών 

εργολήπτη μόνο αυτών των ίδιων κατηγοριών.) 

 

  Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, 

ώστε να εξαιρεθεί από την ερμηνεία του όρου “τακτικές γραμμές” η μεταφορά 

στρατιωτικών από τον τόπο της κατοικίας τους ή εξόδου τους στον τόπο στρατωνισμού 

τους και αντιστρόφως.) 

 

  Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013. 

(Αντικατάσταση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 2012 με 

νέα νομοθεσία στη βάση της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 12ης ∆εκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 

αγορά.  Συγκεκριμένα, καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων 

παροχής της υπηρεσίας εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό, οι υποχρεώσεις και οι 

έλεγχοι των παρόχων υπηρεσιών, η επιβολή προστίμων και ο καθορισμός ποινικών 

αδικημάτων και ποινών σε περίπτωση παραβίασης ορισμένων διατάξεων του 

νομοσχεδίου.) 

 

  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Εναρμόνιση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμου με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008, που αφορά την τροποποίηση της 

Οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών 

ταχυδρομικών υπηρεσιών. Καταργείται η αποκλειστική υπηρεσία και προβλέπεται η 

δυνατότητα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας μέσω 
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συστήματος αδειοδότησης και από άλλους παροχείς πέραν του φορέα καθολικής 

υπηρεσίας. ∆ιασφαλίζεται η συνέχιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα 

κυπριακά ταχυδρομεία μέχρι το τέλος του 2027, η τιμολόγηση και η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η προστασία των συμφερόντων των χρηστών.) 

 

  Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου 

για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τα δικαιώματα των 

επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 

2006/2004.  Καθορίζεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως αρμόδιος κυπριακός εθνικός 

φορέας ελέγχου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 181/2011 στη ∆ημοκρατία και 

παρέχεται η δυνατότητα σε αυτό να ασκεί έλεγχο αναφορικά με την υπό των μεταφορέων 

τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεών τους και να επιβάλλει διοικητικές ποινές σε 

περίπτωση παράβασης των εν λόγω υποχρεώσεων. Επιβάλλονται κυρώσεις από τον 

Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων σε πωλητές εισιτηρίων ταξιδιωτικών γραφείων και 

φορέων διαχείρισης των τερματικών σταθμών λεωφορείων, σε περίπτωση παράβασης 

των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον κοινοτικό κανονισμό, και παρέχεται 

δυνατότητα στους επιβάτες που έχουν υποβάλει καταγγελία σε ανάδοχο φορέα για 

παραβίαση των διατάξεων του ευρωπαϊκού κανονισμού και δεν έχουν ικανοποιηθεί από 

το χειρισμό της καταγγελίας τους να υποβάλουν καταγγελία στην αναθέτουσα αρχή.] 

 

  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμου, ώστε οι απολαβές και τα ωφελήματα του Επιτρόπου και του Βοηθού 

Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων να αποσυνδεθούν 

από αυτά του Γενικού και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας και του προέδρου της 

Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας, αντίστοιχα, και να καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου.  Ειδικότερα, μειώνονται οι απολαβές του Επιτρόπου και του 

Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά το 

χρόνο του διορισμού τους.) 

 

  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
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(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε 

ο κάτοχος οχήματος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δημιούργησε χρέος στο Τμήμα 

Οδικών Μεταφορών από καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας και επιθυμεί να ανανεώσει την 

άδεια κυκλοφορίας του για το έτος 2014 να μπορεί να το πράξει με την καταβολή των 

καθυστερημένων τελών σε μηνιαίες δόσεις.) 

 

  Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 

(Τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, 

ώστε η απευθείας ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών 

μεταφορών να γίνεται υπό προϋποθέσεις και αφού προηγουμένως η αρμόδια αρχή 

καθορίσει τη σχετική διαδικασία για την ανάθεση αυτή. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για 

καθορισμένη περιοχή για την οποία την ημέρα έναρξης της ισχύος του νόμου δεν υπάρχει 

σε ισχύ σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας. Παράλληλα, τροποποιείται ο 

ορισμός του όρου “διαστική διαδρομή” με την αύξηση του αριθμού των προκαθορισμένων 

στάσεων από δύο σε πέντε.) 

 

  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

(Τροποποίηση των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών αναφορικά με τη χρήση των αρχαίων 

μνημείων και τα τέλη εισόδου σε μουσεία και αρχαία μνημεία. Ειδικότερα, καθορίζονται 

πρόσθετα κριτήρια και διαδικασίες για τη χρήση αρχαίων μνημείων Α΄ Πίνακα και 

αυξάνονται τα τέλη εισόδου σε μουσεία και αρχαία μνημεία.) 

 

  Οι περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

(Τροποποίηση των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, 

ώστε να καθοριστούν σχετικές ρυθμίσεις οδήγησης σε κυκλικούς κόμβους και να 

τροποποιηθούν και να προστεθούν: 

5. νέοι ορισμοί σε σχέση με τα ποδήλατα και τη σχετική υποδομή,  

6. ρυθμίσεις που αφορούν τη στάθμευση μηχανοκίνητων οχημάτων σε οδικές 

υποδομές για ποδήλατα,  

7. ρυθμίσεις σχετικά με τους φωτεινούς σηματοδότες και τη χρήση και οδήγηση σε 

φωτοελεγχόμενους οδικούς κόμβους, 

8. ρυθμίσεις σχετικά με την οδήγηση σε κυκλικούς οδικούς κόμβους.) 
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  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Κανόνων Τεχνικής 

Εκμετάλλευσης Υπερέλαφρων Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών) 

Κανονισμοί του 2014. 

[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της λειτουργίας και της 

χρήσης Υπερέλαφρων Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) στη ∆ημοκρατία. 

Συγκεκριμένα, καθορίζονται κανόνες τεχνικής εκμετάλλευσης ΥΠΑΜ που 

χρησιμοποιούνται από τους χρήστες ΥΠΑΜ, αεραθλητικά σωματεία ή εκπαιδευτικούς 

αεραθλητικούς οργανισμούς για αθλητισμό, αναψυχή, εκπαίδευση και επιμόρφωση. 

Ειδικότερα, καθορίζονται οι υποχρεώσεις του χειριστή ΥΠΑΜ, οι απαγορεύσεις κατά τη 

χρήση των ΥΠΑΜ, οι πτήσεις σε εκπαιδευτικές ή μη εκπαιδευτικές περιοχές, οι 

επιθεωρητές ελέγχου, τα αρχεία επιθεωρητών ελέγχου, το πιστοποιητικό πτητικής 

ικανότητας, το μητρώο νηολόγησης, η ασφάλιση, η άδεια για πεδία 

προσγείωσης/απογείωσης, οι πτήσεις αλλοδαπών ΥΠΑΜ, η ενημέρωση της Επιτροπής 

∆ιερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η 

χορήγηση άδειας χειριστή ΥΠΑΜ και η ανάκλησή της, τα ποινικά αδικήματα.] 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

 

  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας 

και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Θέσπιση διατάξεων που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων και στον 

καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των κατόχων αδειών κυκλοφορίας 

φαρμακευτικών προϊόντων σε ζητήματα ταχείας αξιολόγησης και κοινής αντιμετώπισης 

θεμάτων ασφάλειας φαρμακευτικού προϊόντος σε περίπτωση επείγοντος ζητήματος.) 

 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

(Παροχή δυνατότητας στον κατασκευαστή ιατροτεχνολογικών προϊόντων να δίδει τις 

πληροφορίες που αφορούν τις οδηγίες χρήσης των εν λόγω προϊόντων σε ηλεκτρονική 
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μορφή.) 

  

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατρικά 

Βοηθήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 

(Παροχή δυνατότητας στον κατασκευαστή ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων 

να δίδει τις πληροφορίες που αφορούν τις οδηγίες χρήσης των εν λόγω προϊόντων σε 

ηλεκτρονική μορφή.) 

 

  Ο περί Εφαρμογής των ∆ικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της 

∆ιασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμος του 2013. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή των 

δικαιωμάτων των ασθενών στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και 

με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής ∆εκεμβρίου 2012 σχετικά 

με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι 

οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.  Θέσπιση του νομικού πλαισίου για την καθιέρωση 

μηχανισμού παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους 

ασθενείς και την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των 

εθνικών αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε θέματα οργάνωσης και παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης.) 

 

  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας 

και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

[Εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας με το άρθρο 3(ια) της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των 

δικαιωμάτων των ασθενών στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, 

ούτως ώστε η ερμηνεία του όρου “ιατρική συνταγή” να συνάδει πλήρως με αυτή που 

περιλαμβάνεται στη σχετική Οδηγία.] 

 

  Ο περί Φαρμακευτικής και ∆ηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και ∆ηλητηρίων Νόμου, ώστε να καθοριστούν τα 

στοιχεία που πρέπει να περιέχει μια ιατρική συνταγή που εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος, 

προκειμένου αυτή να εκτελεστεί από φαρμακοποιό στην Κυπριακή ∆ημοκρατία.) 
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  Ο περί Εγγραφής Γιατρών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

(Τροποποίηση του περί Εγγραφής Γιατρών Νόμου, ώστε για την εξέταση αίτησης για την 

έγκριση της σύστασης εταιρείας ιατρών να καταβάλλεται στο Ιατρικό Συμβούλιο τέλος 

ύψους €100, προκειμένου να καλύπτεται το σχετικό διοικητικό κόστος.) 

 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα με 

Χρησιμοποίηση Ιστών Ζωικής Προέλευσης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί  του 

2013. 

[Κατάργηση των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 

με Χρησιμοποίηση Ιστών Ζωικής Προέλευσης) Κανονισμών του 2005, οι οποίοι είχαν 

εναρμονίσει την εθνική μας νομοθεσία με την Οδηγία 2003/32/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης 

Απριλίου 2003 για τη θέσπιση λεπτομερών προδιαγραφών όσον αφορά τις απαιτήσεις 

που προβλέπονται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα που κατασκευάζονται με χρησιμοποίηση ιστών ζωικής προέλευσης. Η πιο πάνω 

αναφερόμενη Οδηγία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

722/2012 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2012, ο οποίος είναι δεσμευτικός και 

εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.] 

 

  Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

[Τροποποίηση του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, ώστε καθένας από τους 

διευθυντές Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ημόσιας Υγείας και των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών να έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές που έχουν διενεργηθεί σε σχέση με συγκεκριμένο τρόφιμο, όπως 

είναι η νόθευση τροφίμων, η διαφήμιση και η σήμανση τροφίμων με τρόπο ψευδή ή 

παραπλανητικό ή με τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση ως 

προς το χαρακτήρα, τη φύση, την ποιότητα, την ποσότητα και την ασφάλεια των 

τροφίμων.] 

 

  Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Τροποποίηση του περί Αιμοδοσίας Νόμου για πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 

2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 

για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την 

επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών του 

αίματος και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 596/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του 

Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της 

συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Προσαρμογή στην 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο-Μέρος IV.  Προσθήκη στις απαιτήσεις επισήμανσης που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου για την αιμοδοσία δύο νέων 

στοιχείων, του μοναδικού αριθμητικού ή αλφαριθμητικού κωδικού της αιμοδοσίας και του 

ονόματος του κέντρου αίματος παραγωγής.] 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης 

Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το έτος 2014 Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 

Ανεπάρκειας για το έτος 2014 ύψους €270.000.) 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2014 

Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2014 

ύψους €3.901.817.) 

 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2014 

Νόμος του 2014. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 2014 

ύψους €1.326.000.) 

 

  Oι περί Χυμών Φρούτων και Ορισμένων Ομοειδών Προϊόντων 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 

(Εναρμόνιση των περί Χυμών Φρούτων και Ορισμένων Ομοειδών Προϊόντων 

Κανονισμών με την Οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/112/ΕΚ του 

Συμβουλίου για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται 

για τη διατροφή του ανθρώπου. Επιτυγχάνεται προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και στις 

εξελίξεις στις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές και βελτιώνεται η σήμανση των εν λόγω 

προϊόντων, προκειμένου να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές.) 

 

  Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. 
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[Εναρμόνιση των περί Ιατρών (Ειδικά Προϊόντα) Κανονισμών με την Οδηγία 2013/25/ΕΕ 

του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον 

τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της 

προσχώρησης της ∆ημοκρατίας της Κροατίας.  Προσθήκη στο Πρώτο και στο ∆εύτερο 

Παράρτημα των βασικών κανονισμών των τίτλων ιατρικής ειδικότητας που αποκτώνται 

στη ∆ημοκρατία της Κροατίας, προκειμένου οι τίτλοι αυτοί να αναγνωρίζονται από το 

Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και οι κάτοχοί τους να μπορούν να ασκούν τις αντίστοιχες 

ειδικότητες στο έδαφος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.] 

 

  Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης 

Προελεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

  Οι περί της Θέσπισης ∆ιαδικασιών Ενημέρωσης Σχετικά με την Ανταλλαγή 

Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως που Προορίζονται για Μεταμόσχευση 

Κανονισμοί του 2014. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/25/33 της 

Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με 

την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για 

μεταμόσχευση.) 

 

  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας 

και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

  Ο περί Φαρμακευτικής και ∆ηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 

[Μεταφορά της αρμοδιότητας για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας διαδικτυακών 

φαρμακείων από το Συμβούλιο Φαρμάκων στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής και, αντίστοιχα, 

μεταφορά των διατάξεων για την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων εξ αποστάσεως στο 

κοινό από τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 

Τιμών) Νόμο στον περί Φαρμακευτικής και ∆ηλητηρίων Νόμο.] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Τα σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν από τις  

κοινοβουλευτικές επιτροπές 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

 

  Η διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων για προμήθεια τροφίμων στην 

Εθνική Φρουρά και για το συντονισμό συμβολαίων. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στη μετακίνηση στρατιωτών από και προς τα 

στρατόπεδα στα οποία αυτοί υπηρετούν ένεκα της οικονομικής κρίσης και τρόποι 

αντιμετώπισής τους. 

 

  Η ανάγκη διευκόλυνσης των αξιωματικών και υπαξιωματικών του στρατού για τη 

μεταφορά τους με δημόσιες συγκοινωνίες από και προς τις στρατιωτικές μονάδες 

που υπηρετούν. 
 

  Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Εθνική Φρουρά και τρόποι αντιμετώπισής 

του. 

 

  Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στους στόχους και προγραμματισμούς της Εθνικής 

Φρουράς από τη σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης με την τρόικα. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του περί 

Εθνικής Φρουράς Νόμου σε σχέση με τη στρατιωτική υπηρεσία των ομογενών. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας σε σχέση με τη στρατιωτική 

θητεία των παιδιών δημόσιων υπαλλήλων ή συμβασιούχων του δημοσίου ή 

υπαλλήλων νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας που υπηρετούν στο εξωτερικό. 
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  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τη λειτουργία και τις 

δραστηριότητες της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας. 

 

  Οι ενδεχόμενες συνέπειες στις δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς σε 

περίπτωση ιδιωτικοποίησης ημικρατικών οργανισμών, όπως η ΑΤΗΚ, η ΑΗΚ και η 

Αρχή Λιμένων Κύπρου. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τον Κλάδο Τεχνικού και 

Επιστημονικού Προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας. 

 

  Η ανάγκη επανεξέτασης των διαδικασιών που ακολουθούνται  κατά την παραλαβή 

προμηθειών σίτισης της Εθνικής Φρουράς. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας σε σχέση με τον 

τραυματισμό ενός οπλίτη και ενός υπαξιωματικού της Εθνικής Φρουράς κατά τη 

διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδων στο πεδίο βολής 

Ασγάτας στις 3 Απριλίου 2014. 

 

  Η κατάσταση των ασθενοφόρων/φορειοφόρων της Εθνικής Φρουράς. 

 

  Ενημέρωση της επιτροπής για το σύστημα που εφαρμόζεται για την τοποθέτηση 

και μετάθεση των εθνοφρουρών στη βάση της μοριοδότησής τους και τα κριτήρια 

που εφαρμόζονται για τις αποσπάσεις τους. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας σε σχέση με τη λειτουργία 

και στελέχωση του Χημείου της Εθνικής Φρουράς. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 
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  Η ανάγκη υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. 

 

  Ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα πορίσματα  της πρόσφατης  

έκθεσης εμπειρογνωμόνων  για την εμπορία προσώπων (GRETA) και πιθανές 

ενέργειες που προτίθεται να κάνει το υπουργείο, για να καλυφθούν τα όποια κενά 

παρουσιάζονται στην έκθεση. 

 

  Τοποθέτηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων αναφορικά με το πλαίσιο πρόληψης και 

καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων στην Κύπρο (Αρ. Φακ.: Α/∆ 4/2013). 

 

  Το δικαίωμα απόκτησης και διατήρησης κατοικίας υπό το φως των εξελίξεων στην 

οικονομία και των προβλημάτων που προκύπτουν στους λήπτες οικιστικών 

δανείων. 

 

  Το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς στους πολίτες 

που έχουν πληγεί ή θα πληγούν από τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 

συνεπεία των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. 

 

  Ενημέρωση για τα πρόσφατα γεγονότα στις Κεντρικές Φυλακές που είχαν ως 

αποτέλεσμα δύο θανάτους καταδίκων και την εξέγερση των κρατουμένων. 

 

  Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Επ’ 

Αδεία. 

 

  Ο υπερπληθυσμός στις Κεντρικές Φυλακές και η εφαρμογή της ποινής της 

κοινοτικής εργασίας αντί της φυλάκισης.  Το πρόγραμμα, η ωφελιμότητά του, τα 

προβλήματα και η πορεία εφαρμογής του. 

 

  Προβλήματα χωρισμένων συζύγων και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

  Η βελτίωση της συμμετοχής γυναικών στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης 
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αποφάσεων. 

 

  Η πρόοδος των εργασιών για επέκταση των κτιρίων των φυλακών. 

Αποσυμφόρηση και διαχωρισμός των καταδίκων. 

 

  Οι συχνές απαγωγές παιδιών γυναικών νυμφευμένων με υπηκόους τρίτων χωρών 

και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Ίσων 

Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την πορεία εφαρμογής των μέτρων 

εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης του σωφρονιστικού συστήματος που 

εξήγγειλε ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

 

  Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

  Ενημέρωση για τη διατήρηση της λειτουργίας της κινητής μονάδας αφαλάτωσης 

της Πάφου μετά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασής της. 

 

  Η διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης και η εφαρμογή του προτύπου CYS94/1985 του πιο πάνω 

προϊόντος. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα 

προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε σχέση με την εμπορία του χαλλουμιού και 

τις καταγγελίες για κατασκευή χαλλουμιού κατά παράβαση του προτύπου. 

 

  Η υλοποίηση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του σχεδίου 

απόσυρσης αλιευτικών σκαφών και τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται. 
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  Οι τεράστιες ζημιές που προξενούνται σε διάφορες καλλιέργειες και στην πανίδα 

από την ανεξέλεγκτη δράση της ποντίκας, της αλεπούς και των σπουργιτιών και η 

ανάγκη άμεσης εκστρατείας καταπολέμησής τους από το Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

 

  Ενημέρωση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική. 

 

  Τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί στα αλιευτικά αποθέματα και στο εισόδημα 

των επαγγελματιών ψαράδων η συνέχιση της λειτουργίας του γρι-γρι. 

 

  Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί η 

ανομβρία στον τόπο μας. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων 

λόγω λήξης της σύμβασης και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων από 

το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την 

Αλιεία στην Κύπρο. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούν στους ψαράδες τα εκκρεμούντα μεταπολεμικά 

δάνεια προς τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους και η ανάγκη ρύθμισής τους. 

 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανανέωση των συμβολαίων των 

ενοικιαστών των κυβερνητικών τσιφλικιών της επαρχίας Πάφου. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τη 

διακίνηση και πώληση εισαγόμενου ελληνικού αιγοπρόβειου κρέατος στην 

κυπριακή αγορά που βρισκόταν σε καραντίνα λόγω ασθενειών. 

 

  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στις εργασίες κατασκευής των αρδευτικών 

δικτύων για διακλάδωση του νερού του φράγματος Αρμίνου προς τις 
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παραποτάμιες κοινότητες του ∆ιαρίζου. 

 

  Η πρόθεση της κυβέρνησης για μετακίνηση του ΚΟΑΠ στο Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τα σοβαρά προβλήματα που θα 

δημιουργηθούν στον αγροτικό κόσμο. 

 

  Οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες λόγω των ακραίων καιρικών 

φαινομένων των τελευταίων χρόνων και η ανάγκη στήριξης των πληγέντων. 

 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί επιτραπέζιων βιολογικών 

σταφυλιών. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους αγρότες από την απόφαση του 

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για την αφαίρεση των υδατομετρητών λόγω 

οφειλών προς το τμήμα και η ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 

  Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

  Η δημιουργία ανεξάρτητου φορέα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

  Τα προβλήματα των υπερχρεωμένων σε δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων, 

επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

  Το κόστος της γραφειοκρατίας για την ανάπτυξη και οι τρόποι καταπολέμησής της. 

 

  Τα προβλήματα ανάπτυξης και αξιοποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας από τους 

κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στις βρετανικές βάσεις. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους Κυπρίους πολίτες και στις επιχειρήσεις 
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που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που βρίσκονται στις βρετανικές βάσεις. 

 

  Η αξιοποίηση των περιουσιών που βρίσκονται εντός των βρετανικών βάσεων για 

σκοπούς εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως π.χ. φωτοβολταϊκά 

συστήματα. 

 

  Η μη εφαρμογή πολιτικής ανοικτών αιθέρων για τον τουρισμό και τα προβλήματα 

που δημιουργούνται. 

 

  Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας ελεύθερης ζώνης διαδικτύου στην Κύπρο. 

 

  Η αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου net metering στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 

  Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. 

 

  Τρόποι αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους €1,2 δις που εγκρίθηκαν 

για την Κύπρο από την ΕΕ. 

 

  Τρόποι άντλησης, αξιοποίησης και διοχέτευσης των κονδυλίων από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την 

οικονομία. 

 

  Το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και οι επιπτώσεις στο κυπριακό νοικοκυριό σε 

συνδυασμό με την ακρίβεια και την αδυναμία των χαμηλών και μεσαίων 

στρωμάτων του λαού να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για 

θέματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

  Η εισαγωγή των έξυπνων μετρητών και οι τυχόν συνέπειες. 
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  Η αναγκαιότητα δημιουργίας Τράπεζας Αναπτύξεως. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για 

θέματα που αφορούν τον τουρισμό και τους επικείμενους σχεδιασμούς της 

κυβέρνησης για τη δημιουργία καζίνου. 

 

  Τα προβλήματα που εντοπίζονται στο σύστημα μεταφοράς και εγκατάστασης 

υγραερίου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική προώθησής του ως καυσίμου 

κίνησης οχημάτων στην Κύπρο. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για 

θέματα των υδρογονανθράκων. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το 

νέο επιχειρηματικό σχέδιο προς ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

  Η αναγκαιότητα στήριξης και προώθησης κυπριακών επιχειρήσεων, κυπριακών 

υπηρεσιών και κυπριακών προϊόντων. 

 

  Τα προβλήματα στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. 

 

  Τα νέα δεδομένα στην ΑΗΚ, οι τιμές του ρεύματος, οι καταναλωτές-ευάλωτες 

ομάδες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 

  Τα προβλήματα των αυτοεργοδοτουμένων  και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 

 

  Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
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  Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τίτλο “Προετοιμασία των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014: περαιτέρω 

ενίσχυση του δημοκρατικού και αποτελεσματικού τρόπου διεξαγωγής τους” 

[Έγγραφο COM(2013) 126]. 

 

  Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας [COM(2013) 534]. 

 

  Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 

έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη 

πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών 

άμισθων βοηθών (au pair) [COM(2013) 151]. 

 

  Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και το βαθμό υλοποίησής τους στην Κύπρο.  

 

  Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τίτλο “Ένταξη των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές στις 

πολιτικές της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου” [COM(2013) 479 

τελικό]. 

 

  Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν την 

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. 

 

  Η ενεργότερη εμπλοκή της Βουλής των Αντιπροσώπων ως εθνικού κοινοβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

 

  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 

ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα 
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κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον 

αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες 

αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη [COM(2013) 301 τελικό]. 

 

  Ανακοίνωση της επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την αξιολόγηση 

των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα 

επαγγέλματα [COM(2013) 676 τελικό]. 

 

  Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2014. 

 

  Ενημέρωση για την πρόσφατη έγκριση του προϋπολογισμού και των 

∆ιαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς επηρεάζεται από τις 

σχετικές αποφάσεις η Κυπριακή ∆ημοκρατία. 

 

  Ενημέρωση των μελών της επιτροπής για τις προτεραιότητες της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014) 

από τον πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Βασίλη Παπαϊωάννου. 

 

  Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που 

διαμένουν χωρίς άδεια [COM(2012) 239] και ο οδικός χάρτης για την 

ελευθεροποίηση των θεωρήσεων σε Τούρκους πολίτες.  

 

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” για την έρευνα και την καινοτομία: 

προκλήσεις και ευκαιρίες για την Κύπρο. 

 

  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ και των 

Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 και (ΕΕ) αριθ. 531/2012 [COM(2013) 627 

τελικό].  
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  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 

τίτλο “Ενίσχυση της Κοινωνικής ∆ιάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης” [COM(2013) 690]. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

  Τα προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν από την πρόθεση των αρμόδιων 

υπουργείων να προχωρήσουν σε περαιτέρω στόχευση/μείωση ή αποκοπή στις 

κοινωνικές παροχές και στα βοηθήματα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

 

  Η απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει/τερματίσει επιδόματα και ωφελήματα που 

παραχωρούνται στους συνταξιούχους και οι κοινωνικές επιπτώσεις από την 

απόφαση αυτή. 

 

  Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Φιλοξενίας Ενήλικων 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισής τους. 

 

  Η καθυστέρηση καταβολής των κρατικών χορηγιών στα ιδρύματα κοινωνικής 

προστασίας και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται. 

 

  Η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία ατόμων με 

ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας 

τους. 

 

  Η καθυστέρηση καταβολής των κρατικών χορηγιών στα ιδρύματα κοινωνικής 

προστασίας και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται. 

 

  Ενημέρωση για την λειτουργία ιδιωτικών γραφείων εργασίας ή και άλλων εταιρειών 

για απασχόληση εργαζομένων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και πιθανά 
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προβλήματα που προκύπτουν. 

 

  Ενημέρωση για την εφαρμογή του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας 

Νόμου του 2012. 

 

  Τα κριτήρια παραχώρησης ανεργιακού επιδόματος και η εκμετάλλευση που 

πιθανώς να τυγχάνει το επίδομα αυτό από αλλοδαπούς και Κυπρίους. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για τα αποτελέσματα και την επίδραση του νέου ωραρίου στην 

αναχαίτιση της ανεργίας. 

 

  Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων εκεί όπου χρειάζεται. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη σοβαρή καθυστέρηση που 

παρατηρείται στην ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

νομοθεσίας από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για καθορισμό των τουριστικών περιοχών, ως ήταν και η δέσμευση της αρμόδιας 

υπουργού. 

 

  Το πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας, το οποίο επιδεινώνεται από το μεγάλο αριθμό αφυπηρετήσεων και την 

κατάργηση είκοσι επτά (27) θέσεων λειτουργών από το Υπουργείο Οικονομικών. 

 

  Η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι προοπτικές του και 

τρόποι ενίσχυσής του. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους εργαζομένους του Κεντρικού Σφαγείου 

Κοφίνου μετά την απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμό του. 

 

  Η καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης 

της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας. 
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  Η αναλογική καταβολή της σύνταξης χηρείας στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος 

που έχει αποβιώσει είχε συνάψει δύο ή περισσότερους γάμους. 

 

  Ο εκσυγχρονισμός του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και συγκεκριμένα του 

άρθρου 41, έτσι ώστε να αποτρέπεται η άνιση μεταχείριση πολιτών που διεκδικούν 

συντάξεις χηρείας λόγω μακρόχρονων και σταθερών συμβιωτικών σχέσεων πέραν 

του γάμου. 

 

   Η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων θεσμοθέτησης της ελληνικής γλώσσας ως 

απαραίτητου προσόντος για εργοδότηση προσωπικού στους τομείς των 

υπηρεσιών και άλλων συναφών κλάδων. 

 

  Η ανάγκη κατοχύρωσης των επαγγελματικών προσόντων στην αγορά εργασίας 

στην Κύπρο. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για τις πρόνοιες του σχεδίου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

 

  Η επιτέλεση του ρόλου του ΡΙΚ ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ενημέρωση, 

δηλαδή η ίση και αντικειμενική μεταχείριση των κομμάτων και ειδήσεων, και η 

διαδικασία στελέχωσης τα τελευταία χρόνια. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σχετικά με τη σημερινή 

πορεία της κρατικής ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 

 

  Ενημέρωση της επιτροπής Εσωτερικών σχετικά με τη νέα στεγαστική πολιτική που 

εξήγγειλε η κυβέρνηση, καθώς και το ρόλο που μελλοντικά θα δοθεί στον 
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Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης. 

 

  Η ανάγκη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών από το 

Υπουργείο Εσωτερικών για την πολιτική και τη διαδικασία της εγγραφής στους 

καταλόγους του Αρχείου Πληθυσμού των Τουρκοκυπρίων που κατοικούν στις 

κατεχόμενες περιοχές και της έκδοσης ταυτοτήτων της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

 

  Ενημέρωση για τα δικαιώματα των πολιτικών προσφύγων σε σχέση με την 

ελεύθερη διακίνηση και εργασία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν από την αδυναμία σύνδεσης με το αποχετευτικό 

σύστημα των οικιακών υποστατικών που είναι χωροθετημένα σε ιδιωτικά 

περάσματα κοινοτήτων και περιαστικών περιοχών. 

 

  Ενημέρωση για την πορεία των κατασκευαστικών έργων του δικτύου συλλογής 

λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος Κοκκινοχωρίων. 

 

  Η πορεία του έργου του αποχετευτικού Κοκκινοχωρίων, σχετικά προβλήματα που 

έχουν προκύψει (π.χ. εμπόδια στην οδό Καρύων στην Αυγόρου) και οι 

δυνατότητες συνεργασίας με το αποχετευτικό Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας. 

 

  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του Αρδευτικού Συμβουλίου 

Γερμασόγειας και η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση της 

κατάστασης. 

 

  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην κοιλάδα Γερμασόγειας και η ανάγκη να 

παρέμβει η πολιτεία, ώστε να προστατευτεί ο ειδικός χαρακτήρας της περιοχής. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

 

  Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
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  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος. 

 

  Οι επανεκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων για σκοπούς αναδιάρθρωσης δανείων 

και το τεράστιο θέμα με τις προσωπικές εγγυήσεις πολιτών. 

 

  Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

 

  Η διαδικασία και οι έλεγχοι ικανότητας και καταλληλότητας των υποψήφιων 

διοικητικών συμβούλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και των διοικητικών 

συμβούλων και διευθυντών των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

  Οι διαδικασίες ελέγχου του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων σε σχέση με τον 

αθέμιτο πλουτισμό δημόσιων ή και άλλων λειτουργών και αξιωματούχων. 

 

  Τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από τη μη ανταπόκριση υπηρεσιών του 

κράτους προς το κοινό και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

  Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης-εξυπηρέτησης του πολίτη. 

 

  Η κατ’ επανάληψη μη συμμόρφωση της δημόσιας υπηρεσίας, της αστυνομίας, του 

στρατού, των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στις αποφάσεις των δικαστηρίων. 

 

  Ο θεσμικός ρόλος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι ενδεχόμενες 

παρακολουθήσεις πολιτών και οι προκύπτουσες ευθύνες. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

 

  Εποπτεία των παιδοφίλων στην Κύπρο μετά την αποφυλάκισή τους. 
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  Η εφαρμογή του περί Παραγραφής Αγώγιμων ∆ικαιωμάτων Νόμου. 

 

  Η κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές με αφορμή τις πρόσφατες διαδοχικές 

αυτοκτονίες δύο κρατουμένων. 

 

  Κόκκινοι φάκελοι της ΟΥΕΦΑ προς Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

 

  Η ανάγκη εξέτασης της δυνατότητας αναστολής ποινικών διώξεων συμπολιτών 

μας οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν για οφειλές προς το κράτος. 

 

  Η διαχείριση του ταμείου προνοίας των πρόωρα αφυπηρετησάντων υπαλλήλων 

της Τράπεζας Κύπρου και ειδικότερα η δέσμευση του μεγαλύτερου μέρους του 

υπό μορφή γραμματίων. 

 

  Η ανάγκη επανεξέτασης της κατάργησης της απαλλαγής της σύνταξης χηρείας 

από το φόρο εισοδήματος, μετά από τα προβλήματα που προέκυψαν για τις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από την εφαρμογή του μέτρου αυτού. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

από τον Υπουργό Οικονομικών για τη διαχείριση της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και 

τις προοπτικές εξόδου της τράπεζας από το καθεστώς εξυγίανσης. 

 

  Η σημερινή οικονομική κατάσταση και το μέλλον των Κυπριακών Αερογραμμών. 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 

Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών.) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
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  Τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και 

η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων αντιμετώπισής τους. 

 

  Εξέταση της διαδικασίας επικύρωσης εγγραφών και εισόδου αλλοδαπών φοιτητών 

στην Κύπρο και τα προβλήματα που συσσωρεύονται. 

 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν για τους Κυπρίους φοιτητές από την κατάργηση 

της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το θέμα της 

παγοποίησης των διαδικασιών ανέλιξης μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού των 

δημόσιων πανεπιστημίων και τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται όσον αφορά 

την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων. 

 

  Όροι και κριτήρια των σχεδίων επιχορηγήσεων από το ΘΟΚ των ελεύθερων 

θεάτρων και η ενδεχόμενη τροποποίησή τους. 

 

  Η μη καταβολή των τιμητικών χορηγημάτων προς τους καλλιτέχνες και τους 

δημιουργούς. 

 

  Σχολικές καντίνες - Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα και μέτρα αντιμετώπισης. 

 

  Η ανυπαρξία αθλητικού γηπέδου στη Λεμεσό που να πληρεί τις προδιαγραφές της 

ΟΥΕΦΑ. 

 

  Η ανάγκη παροχής της δυνατότητας ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου σπουδών 

πτυχιακού επιπέδου στα τρία χρόνια τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά 

πανεπιστήμια. 

 

  Ενημέρωση για τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού για την εμπέδωση και την επέκταση του θεσμού των Μεταλυκειακών 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
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  Η ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών να 

φοιτήσουν σε δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία, ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη αυτή 

περίοδο που διέρχεται η οικονομία του τόπου μας. 

 

  Η ανάγκη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας αναφορικά με τα 

κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στην Ιατρική Σχολή. 

 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα 

απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι μετά 

την κατάργηση του Ι∆ΑΒΕΠ εργοδοτούνται με τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών. 

 

  Η ανάγκη λειτουργίας δημόσιων δημοτικών σχολείων και δημόσιων και κοινοτικών 

νηπιαγωγείων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας αναφορικά με τις εκθέσεις 

των εμπειρογνωμόνων της ∆ιεθνούς Τράπεζας για την εκπαίδευση και το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

  (α)    Η κτιριολογική κατάσταση των σχολείων της Λάρνακας, ανάγκες και 

δυνατότητες επέκτασης και μεταστέγασης κάποιων από αυτά. 

(β)    Σχεδιασμοί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το ∆ιανέλλειο Γυμνάσιο 

Λάρνακας. 

  Τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου και το 

μέλλον του εν λόγω σχολείου. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών 

 

  Ετήσια Έκθεση του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για το 2011. 
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[Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω ετήσιας έκθεσης εξετάστηκαν τα ακόλουθα 

υπουργεία: 

1. Υπουργείο Οικονομικών. 

        (24.9.2013) 

2. Υπουργείο Υγείας. 

        (8.10.2013) 

3. Υπουργείο Εσωτερικών. 

        (22.10.2013) 

4. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

        (29.10.2013) 

5. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

        (5.11.2013) 

6. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

        (12.11.2013) 

7. Υπουργείο Άμυνας. 

        (3.12.2013) 

8. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως. 

        (10.12.2013).] 

 

  Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της 

∆ημοκρατίας για το 2012. 

(7.1.2014) 

 

  Ετήσια Έκθεση του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για το 2012. 

[Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω ετήσιας έκθεσης εξετάστηκε το Υπουργείο 

Υγείας. 

(3.6.2014).] 

 

  ∆ημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2012. 

(17.9.2013) 

 

  ∆ημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2013. 
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(24.6.2014) 

 

  Ενημέρωση για την πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με την αναγκαιότητα 

δημιουργίας νέων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. 

 

  Η αναγκαιότητα ταυτόχρονης κατασκευής του Πολεοδομικού και Αποχετευτικού 

Έργου στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Ορμίδεια. 

 

  Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην προσφορά για την ανέγερση του νέου 

κτιρίου του ΘΟΚ. 

 

  Η κατασκευή του κτιρίου του θεάτρου του ΘΟΚ και η εκτέλεση του σχετικού 

συμβολαίου. 

 

  Η αναγκαιότητα ελέγχου των διαδικασιών γνωστοποίησης της πρόθεσης κήρυξης 

ιδιοκτησιών ως αρχαίων μνημείων με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, οι 

καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες επίταξης και απαλλοτρίωσης 

των περιουσιών, καθώς και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή των 

αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες. 

 

  Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Αριστοτέλης”: 

1. Ποιες οι συμφωνίες που έχει συνάψει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

με ιδιώτες για τη δημιουργία του συγκεκριμένου εμπορικού προϊόντος και 

ποιες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν; 

2. Η απόφαση του αρμόδιου υπουργού για υιοθέτηση του προγράμματος στα 

σχολεία.  Οι ανάγκες σε τεχνολογικό εξοπλισμό και η προώθηση του 

προϊόντος εντός των σχολικών μονάδων.  Στη βάση ποιων μελετών ή/και 

πιλοτικών προγραμμάτων έχει στηριχθεί το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού για υιοθέτηση του συγκεκριμένου προϊόντος; 

 

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για την 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2012.  
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  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για το 

∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 

2012.  

 

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για το 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2012.  

 

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για την 

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2012.  

 

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για τον 

Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2012. 

 

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας για τον 

Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για το έτος που έληξε την 31η 

∆εκεμβρίου 2012. 

 

  Ο τρόπος διαχείρισης των κονδυλίων περί νομικής αρωγής που περιλαμβάνονται 

στον προϋπολογισμό της ∆ικαστικής Υπηρεσίας. 

 

  Ο ορατός κίνδυνος που υπάρχει για απώλεια ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ύψους έξι 

εκατομ. ευρώ (€6.000.000) από τη μη ολοκλήρωση του έργου της Β΄ Φάσης του 

αποχετευτικού συστήματος του δήμου Αθηένου και οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται. 

 

  Οι διαδικασίες των προσλήψεων, των χρηματοδοτήσεων, των συμφωνιών και των 

προσφορών από και προς το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

  Οι όροι της συμφωνίας μεταξύ του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

κ. ∆ημητριάδη και της κυβέρνησης για την καταβολή ενός μεγάλου χρηματικού 

ποσού ως αποζημίωση και η πιθανότητα διασπάθισης δημόσιου χρήματος. 
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  Η διατήρηση στη δύναμη της Πολιτικής Άμυνας εθελοντών πέραν της συντάξιμης 

ηλικίας, με αποτέλεσμα η Πολιτική Άμυνα να στερείται της δυνατότητας να 

εγγράφει νέους ενδιαφερόμενους εθελοντές, οι οποίοι είναι σε πιο κατάλληλη θέση 

να υπηρετήσουν τη δύναμη, και περαιτέρω η ανάγκη ελέγχου των δαπανών της 

Πολιτικής Άμυνας. 

 

  Η ερμηνεία που δόθηκε στον όρο “υπερατλαντικές πτήσεις” αναφορικά με τα 

ταξίδια εξωτερικού πολιτειακών και κρατικών αξιωματούχων και η αναβάθμιση σε 

επιχειρηματική θέση όλων των ταξιδιών εξωτερικού που έχουν ενδιάμεση στάση 

και υπερβαίνουν τις πέντε ώρες. 

 

  Έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθούνται για την έκδοση τίτλων ακίνητης 

ιδιοκτησίας και η απώλεια κρατικών εσόδων από την καθυστέρηση που 

παρατηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και των αρμόδιων 

πολεοδομικών αρχών. 

 

  Η αναγκαιότητα ελέγχου της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των 

Κυπριακών Αερογραμμών. 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού.) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

 

  Ενημέρωση για την πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με την αναγκαιότητα 

δημιουργίας νέων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.  

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 

Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών.) 

 

  Η υπερβολική συγκέντρωση διαφημιστικών φυλλαδίων στα γραμματοκιβώτια και 

τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. 
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  Η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την προστασία της περιοχής “Natura 2000” 

στην παραλία της Σωτήρας Αμμοχώστου. 

 

  Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από παράνομες επεμβάσεις στις 

παραλίες με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών παραλιών. 

 

  Το πρόβλημα επιβίωσης των καταφυγίων ζώων και οι επιπτώσεις στην ευημερία 

των ζώων. 

 

  Η έντονη ανησυχία για τα αυξημένα περιστατικά δηλητηριάσεων σκύλων και τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν για περιορισμό του φαινομένου αυτού. 

 

  Ο σχεδιασμός και η λειτουργία νέων και υφιστάμενων λατομικών και 

σκυροθραυστικών μονάδων και τα προβλήματα που δημιουργούνται. 

 

  Η λειτουργία του σχεδίου πράσινων σημείων και τα πιθανά περιβαλλοντικά 

προβλήματα από τη λειτουργία τους. 

 

  Η προώθηση του προγράμματος “Τηγανοκίνηση” στα σχολεία για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. 

 

  Οι παράνομες λατομικές εργασίες που διεξάγονται στον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο 

και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν.  

 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων από τη λειτουργία του λατομείου στο βουνό της Ορόκληνης. 

 

  Η απειλή για καταστροφή του περιβάλλοντος από την παραχώρηση κρατικής 

δασικής γης για κατασκευή γηπέδων γκολφ σε περιοχή “Natura 2000” (Κάβο 

Γκρέκο). 

(H επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση του θέματος που αφορά την απόφαση 
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του Υπουργικού Συμβουλίου για μίσθωση γης εντός περιοχής “Natura 2000” στην 

περιοχή Κάβο Γκρέκο για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ.) 

 

  Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αιτούμενη άδεια μεγάλης οικιστικής 

ανάπτυξης πλησίον του φράγματος του Κούρη στην κοινότητα Άλασσας. 

 

  Η προστασία του κυπριακού νερόφιδου “natrix-natrix”. 

 

  Ο τρόπος διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής 

περιοχής Ύψωνα-Κολοσσίου. 

 

  Οι περιοχές “Natura 2000” στα κατεχόμενα - Θέμα προστασίας, ελέγχου και 

διατήρησης αυτών των περιοχών από την κυπριακή πολιτεία. 

 

  Οι συνθήκες βαριάς οχληρίας και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

περιοχής του δήμου Λάρνακας, εξαιτίας της παράνομης λειτουργίας γηπέδων 

ποδοσφαίρου futsal. 

 

  Ενημέρωση για τα προβλήματα που προκύπτουν στη δασοπυρόσβεση λόγω των 

μέτρων αποχής από υπερωριακή απασχόληση των δασικών υπαλλήλων. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων 

 

  Οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων. 

 

  Η αιτία θανάτου που αναγράφεται στα ιατρικά πιστοποιητικά αιτιών θανάτου των 

αγνοουμένων των οποίων τα οστά έχουν ταυτοποιηθεί με τη μέθοδο DNA. 
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  Η πορεία υλοποίησης της τιτλοποίησης, τα κενά, οι αδυναμίες, τα προβλήματα και 

οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

  Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της αναστήλωσης του μοναστηριού του 

Αποστόλου Ανδρέα. 

 

  Ενημέρωση για το θέμα που προέκυψε μεταξύ του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 

Κατανομής Βαρών και της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας σε σχέση με την 

εκταμίευση κονδυλίων για την κάλυψη εγκρίσεων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 

Κατανομής Βαρών. 

 

  Η δήμευση περιουσιών εγκλωβισμένων που έχουν πεθάνει, τα γενικότερα 

περιουσιακά δικαιώματα των εγκλωβισμένων και τα διαβήματα της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας προς την εξ Υπουργών Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

άλλους διεθνείς φορείς. 

 

  Η συνεχιζόμενη παραβίαση της Συμφωνίας της 3ης Βιέννης για τους 

εγκλωβισμένους και η ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης των εγκλωβισμένων. 

 

  Οι εκτιμήσεις για τα τέλη φορολογικής ακίνητης ιδιοκτησίας στις κατοικίες 

προσφύγων στους προσφυγικούς οικισμούς και τα προβλήματα που προκύπτουν 

από αυτές. 

 

  Η αναγκαιότητα πλήρους και ισότιμης αντιμετώπισης των εκ μητρογονίας 

προσφύγων. 

 

  Η μείωση των προσφυγικών χορηγιών και η αναγκαιότητα ενίσχυσης των εκ 

μητρογονίας προσφύγων. 

 

  Η πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με τις προσφυγές Ελληνοκυπρίων στη 

λεγόμενη “Επιτροπή Αποζημιώσεων” του ψευδοκράτους. 
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  Η ανάγκη πλήρους αξιοποίησης της ιδιαιτερότητας της πόλης της Αμμοχώστου ως 

πόλης υπό αιχμαλωσία με βασικό στόχο την επιστροφή των κατοίκων της - 

Ενέργειες και πρωτοβουλίες που επιβάλλεται να αναληφθούν από τις αρχές και 

τους φορείς. 

 

  Η ανάγκη δημιουργίας Αρχείου Προσφύγων για καταγραφή της προσφυγικής 

βοήθειας που έτυχαν και της κατεχόμενης περιουσίας που διαθέτουν. 

 

  Η δέσμευση των κατεχόμενων περιουσιών των προσφύγων με ΜΕΜΟ από τις 

εμπορικές τράπεζες. 

 

  Η κατασκευή μεγάλου φράγματος στην κατεχόμενη περιοχή Πανάγρων-Μύρτου 

και η σκοπούμενη μεταφορά νερού από την Τουρκία.  Οι ιδιοκτησιακές, οι  

οικονομικές, οι περιβαλλοντικές, οι εθνικές και οι πολιτικές επιπτώσεις της όλης 

ενέργειας της Τουρκίας. 

 

  Ενημέρωση για τη δυνατότητα στήριξης των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών 

μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-

Αγνοουμένων-Παθόντων για την απόφαση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων 

να φορολογήσει τους κατόχους πιστοποιητικών μίσθωσης. 

 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν από την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα για την 

δανειοδότηση ήδη εγκεκριμένων προσφύγων από τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής 

Βαρών. 

 

  Η καθυστέρηση παραχώρησης δανείων από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης 

Κατανομής Βαρών. 

 

  Η ρύθμιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οικιστικών μονάδων σε συνοικισμούς 

αυτοστέγασης σε πρόσφυγες που έχουν αποβιώσει πριν από το 2006. 
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  Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων στα πλαίσια της 4ης 

διακρατικής προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας. 

 

  Ενημέρωση για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για 

διεύρυνση  των εδαφικών ορίων της κοινότητας Αποστόλου Λουκά, ώστε να 

συμπεριλάβει και την κοινότητα Αποστόλου Ανδρέα στο Κολόσσι. 

 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην 

εξέταση αιτήσεων από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως 

Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ). 

 

  Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές 

της Κύπρου. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την 

απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση των κομίστρων στις αστικές και διαστικές 

συγκοινωνίες, περιλαμβανομένης και της κατάργησης της δωρεάν μεταφοράς 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και τρόποι 

αντιμετώπισής τους. 

 

  Η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας προώθησης νομικού και θεσμικού πλαισίου 

για τις Συμβάσεις ∆ημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ∆ΙΤ). 

 

  Τα προβλήματα των παράνομων αγώνων ταχύτητας που πραγματοποιούνται στη 

λεωφόρο Γρίβα ∆ιγενή στη Λευκωσία και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους των 
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πόλεων της Κύπρου και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αχθοφόροι του λιμανιού Λάρνακας και οι 

τρόποι επίλυσής τους. 

 

  Η ανάγκη παραχώρησης χρωματισμένου πετρελαίου στους οδηγούς ταξί. 

 

  Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του νέου συστήματος δημόσιων επιβατικών 

μεταφορών. 

 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αστικών ταξί. 

 

  Ενημέρωση για τα θέματα λειτουργίας, στελέχωσης και ασφάλειας των πτήσεων 

όσον αφορά το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και για τις εκθέσεις και τα 

πορίσματα εμπειρογνωμόνων για το τμήμα αυτό. 

 

  Η ανάγκη κατασκευής και λειτουργίας αγκυροβολίου στο λιμάνι της Πάφου. 

 

  Η διαφοροποίηση του αρχικού σχεδιασμού εκ μέρους του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων για ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού Λάρνακας και οι 

πιθανές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

 

  Ενημέρωση της επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του Γενικού Συστήματος 

Υγείας (ΓΕΣΥ). 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας αναφορικά με τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την πρόληψη της μετάδοσης και την αντιμετώπιση της ασθένειας 

της φυματίωσης. 
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  Ενημέρωση της επιτροπής για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της πρόσφατης 

τροποποίησης των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 

(Γενικών) Κανονισμών, που αφορά αλλαγές στα τέλη που καταβάλλουν οι 

ασθενείς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια.   

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη εύρυθμη λειτουργία του Γενικού 

Νοσοκομείου Λάρνακας με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών και η 

ανάγκη ανέγερσης νέας πτέρυγας. 

 

  Τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στο Τμήμα Αιμοκάθαρσης του 

Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και η αδυναμία εξυπηρέτησης όλων των 

νεφροπαθών μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. 

 

  Ενημέρωση της επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την κατοχύρωση 

και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών. 

 

  Ανάγκη εφαρμογής της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 

Θέσπιση Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την 

επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών 

αίματος και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ. 

 

  ∆υσκολίες και παραλήψεις που μπορεί να παρουσιάζονται στην τήρηση των 

απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και του σωστού ελέγχου του αίματος. 

 

  Η απουσία ενδοκρινολόγου από τα Γενικά Νοσοκομεία Λεμεσού, Λάρνακας και 

Πάφου και η έλλειψη παιδοενδοκρινολόγου από το νοσοκομείο “Αρχιεπίσκοπος 

Μακάριος ΙΙΙ” στη Λευκωσία και τα προβλήματα που δημιουργούνται ως προς την 

εξυπηρέτηση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πασχόντων. 

 

  Έγκαιρη ανίχνευση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση προβλημάτων υγείας του 

παιδιού στα πλαίσια του σχολείου. 
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  Αξιολόγηση και αναβάθμιση των ιατρικών κέντρων της υπαίθρου. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις συνέπειες της μείωσης 

του προϋπολογισμού των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και ειδικότερα για τις 

ελλείψεις στα φάρμακα που αφορούν τους θαλασσαιμικούς, τους 

ινσουλινοεξαρτώμενους, τους ασθενείς με κατά πλάκας σκλήρυνση και τους 

καρκινοπαθείς.  Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους και η ανάγκη λήψης 

μέτρων για άμεση παροχή των αναγκαίων φαρμακευτικών αγωγών στους 

επηρεαζόμενους ασθενείς. 

 

  Ενημέρωση για το Στρατηγικό Σχέδιο για αντιμετώπιση του AIDS. 

 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οροθετικοί στην Κύπρο. 

 

  Η χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας αναφορικά με δημοσιεύματα 

για αύξηση των καισαρικών στην Κύπρο. 

 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας 

νοσηλείας, σε συσχετισμό με την πρόνοια της νομοθεσίας για καταβολή 

κοινωνικών ασφαλίσεων. 

 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη εύρυθμη λειτουργία του νέου 

Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των 

ασθενών, είτε αυτά οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού είτε σε βλάβη ή σε μη 

λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων. 

 

  Ενημέρωση της επιτροπής για την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής 

για τα Σπάνια Νοσήματα. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη λειτουργία των 
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νεκροτομείων στα κρατικά νοσηλευτήρια, καθώς και για τα καθήκοντα των 

ιατροδικαστών και των βοηθών νεκροτομείου κατά τη διεξαγωγή των νεκροτομών. 

 

  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

 Επίσκεψη στο φυλάκιο 306 του 213 ΤΠ/IV ΤΑΞ ΠΖ στο Καϊμακλί. 

(27.12.2013) 

 

 Επίσκεψη στο φυλάκιο 201/211 ΤΠ/IV ΤΑΞ ΠΖ πλησίον Κεντρικών Φυλακών. 

(27.12.2013) 

 

 Επίσκεψη στο στρατόπεδο Αντιστράτηγου Σταυριανάκου της ΕΛ∆ΥΚ στη 

Μαλούντα. 

(27.12.2013) 

 

 Επίσκεψη στο φυλάκιο “Κλεόπα” του 226 ΤΠ/6ου ΣΠ/I ΜΠ στα Λύμπια. 

(30.12.2013) 

 

 Επίσκεψη στο φυλάκιο “Ζαρκάδι” του 291 ΤΠ/1ου ΣΠ/I ΜΠ στα Κελλιά. 

(30.12.2013) 

 

 Επίσκεψη στο φυλάκιο “Αυγόρου”/293 ΤΠ/VII ΤΑΞ ΠΖ. 

(30.12.2013) 

 

 Επίσκεψη στο φυλάκιο “Βρυσούλλες”/293 ΤΠ/VII ΤΑΞ ΠΖ. 

(30.12.2013) 

 

 Επίσκεψη στον 3ον ΣΠΤΧ στα Πολεμίδια. 

(13.6.2014) 

 

 Επίσκεψη στον 4ον ΛΕΕΥ στα Πολεμίδια. 
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(13.6.2014) 

 

 Επίσκεψη στο στρατόπεδο Ηλία Παπακυριακού στην Αθαλάσσα.  

(16.7.2014) 

 

 Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας. 

(18.7.2014) 

 

 Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού. 

(21.7.2014) 

 

 Επίσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας στη Λευκωσία. 

(22.7.2014) 

 

 Επίσκεψη στη ∆ιεύθυνση Στρατονομίας στην Αθαλάσσα. 

(22.7.2014) 

 

 Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάφου. 

(25.7.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

 Επίσκεψη στο χώρο κράτησης παράνομων μεταναστών στη Μεννόγεια. 

(21.3.2014) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

 Επίσκεψη στο ∆ημοτικό Σχολείο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ (προσφυγικοί οικισμοί 

Κόκκινες και Τσιακκιλερό). 

(13.9.2013) 

 

 Επίσκεψη στο University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus). 
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(13.9.2013) 

 

 Επίσκεψη στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας. 

(13.9.2013) 

 

 Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

(23.9.2013) 

 

 Επίσκεψη στο Ε΄ ∆ημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς. 

(23.9.2013) 

 

 Επίσκεψη στο Λύκειο Πολεμιδιών. 

(8.10.2013) 

 

 Επίσκεψη στη Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού. 

(8.10.2013) 

 

 Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). 

(8.10.2013) 

 

 Επίσκεψη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

(29.10.2013) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

 Επίσκεψη στα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου Νέου Χωριού Πάφου και 

συνάντηση με τους κοινοτάρχες της γύρω περιοχής.  

(23.10.2013) 

 

 Επίσκεψη στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης. 

(23.10.2013) 
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 Επίσκεψη στην κοινότητα Ανδρολίκου. 

(23.10.2013) 

 

 Επίσκεψη στην περιοχή Αγίου Κόνωνα. 

(23.10.2013) 

 

 Επίσκεψη στο λατομείο της εταιρείας “∆ομοκός Λτδ” στην επαρχία Λάρνακας. 

(19.2.2014) 

 

 Η επιτροπή συνόδευσε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στα 

πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος σε σχετική εκδήλωση που 

διοργάνωσε το Α΄ ∆ημοτικό Σχολείο Γερίου. 

(5.6.2014) 

 

  Επίσκεψη στην παραλία “Αγία Θέκλα” του δήμου Σωτήρας. 

(25.6.2014) 

 

 Επίσκεψη στο δημοτικό μέγαρο Παραλιμνίου. 

(25.6.2014) 

 

 Επίσκεψη στη λίμνη Παραλιμνίου. 

(25.6.2014) 

 

 Επίσκεψη στις παραλίες “Αγία Τριάδα”, “Sirena Bay” και “Fig Tree Bay”. 

(25.6.2014) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων 

 Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κοινοτικού συμβουλίου Ανθούπολης. 

(7.5.2014) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 
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 Επίσκεψη στη μαρίνα Λεμεσού. 

(1.11.2013) 

 

 Επίσκεψη στο λιμάνι Λεμεσού. 

(1.11.2013) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

 Επίσκεψη στο Κέντρο Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

(16.1.2014) 

 

 Επίσκεψη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

(20.2.2014) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

 

 Συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού. 

(29.5.2014) 

 

 Συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού 

Στρατού. 

(29.5.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

 

 Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, 

Θρησκευτικών Οργανώσεων και Εθνικών Μειονοτήτων του Ρουμανικού 

Κοινοβουλίου. 

(24.6.2014) 

 

 Συνάντηση με την Επίτροπο Ισότητας κ. Ιωσηφίνα Αντωνίου. 

(7.7.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας  

 

 Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την Πολιτική Καταναλωτών 

κ. Neven Mimica. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
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Υποθέσεων.) 

(10.1.2014) 

 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

κ. Γιώργο Λακκοτρύπη. 

(11.2.2014) 

 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

κ. Γιώργο Λακκοτρύπη για θέματα που αφορούν τον τουρισμό και τους 

επικείμενους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τη δημιουργία καζίνου. 

(8.5.2014) 

 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

κ. Γιώργο Λακκοτρύπη. 

(1.7.2014) 

 

  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

 

 Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη Γαλλική 

Εθνοσυνέλευση. 

(2.10.2013) 

 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σρι Λάνκα κ. Gamini Lakshman 

Peiris. 

(4.10.2013) 

 

 Συνάντηση με τον πρέσβη της Ελλάδας κ. Βασίλη Παπαϊωάννου για 

ενημέρωση των μελών της επιτροπής για τις προτεραιότητες της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 

2014). 

(13.12.2013) 
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 Συνάντηση με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European 

Court of Auditors) κ. Λάζαρο Λαζάρου για παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2012. 

(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

και Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών.) 

(26.11.2013) 

 

 Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την Πολιτική Καταναλωτών 

κ. Neven Mimica. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας.) 

(10.1.2014) 

  

 Συνάντηση με αντιπροσωπία μελών της Επιτροπής Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του ΕΚ στα πλαίσια περιοδείας της σε χώρες 

που υπέγραψαν μνημονιακή σύμβαση (Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και 

Κύπρος). 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.) 

(10.1.2014) 

 

 Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Ισραήλ-Κύπρου στην Κνεσέτ 

(ισραηλινό κοινοβούλιο) κ. Avishay Braverman. 

(24.1.2014) 

 

 Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη Γαλλική 

Γερουσία. 

(8.5.2014) 

 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριο ∆ημητριάδη για 

ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων αναφορικά με το διορισμό του Επιτρόπου 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Βοηθού 

Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

(17.6.2014) 



260 

 

 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη. 

(8.7.2014) 

 

 Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη της Παγκόσμιας ∆ιακοινοβουλευτικής 

Ένωσης Ελληνισμού (Πα∆ΕΕ). 

(21.7.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

 

  Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου κ. ∆ημήτριο 

Χατζηχαμπή. 

(11.3.2014) 

 

  Συνάντηση με το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας κ. Κώστα Κληρίδη και το 

Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου για  

παράδοση της έκθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως με θέμα «Η λειτουργία των θεσμών του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος». 

(8.5.2014) 

 

  Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη 

για παράδοση της έκθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών 

και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως με θέμα «Η λειτουργία των θεσμών του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος».  

(13.5.2014) 

 

  Συνάντηση με την Επίτροπο ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

∆ικαιωμάτων κ. Ελίζα Σαββίδου για θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά της. 

(10.6.2014) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών  

 

 Συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

(13.6.2014) 

 

 Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, 

Θρησκευτικών Οργανώσεων και Εθνικών Μειονοτήτων του Ρουμανικού 

Κοινοβουλίου. 

(25.6.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

 

 Συνάντηση με κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της τρόικας. 

(5.11.2013) 

 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη και το ∆ιοικητή 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Πανίκο ∆ημητριάδη για συζήτηση για το 

ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης του ύψους των επιτοκίων. 

(5.11.2013) 

 

 Συνάντηση με εκπροσώπους του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) για το 

θέμα που αφορά τη δημιουργία νομικού πλαισίου σε σχέση με την ίδρυση του 

Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων (Ταμείο Υδρογονανθράκων). 

(25.11.2013) 

 

 Συνάντηση με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European 

Court of Auditors) κ. Λάζαρο Λαζάρου για παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2012. 

(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων και Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ημόσιων 

∆απανών.) 



262 

 

(26.11.2013) 

 

 Συνάντηση με αντιπροσωπία μελών της Επιτροπής Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του ΕΚ στα πλαίσια περιοδείας της σε χώρες 

που υπέγραψαν μνημονιακή σύμβαση (Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και 

Κύπρος). 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.) 

(10.1.2014) 

 

 Συνάντηση με κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της τρόικας. 

(6.2.2014) 

 

 Συνάντηση με τον πρόεδρο του Eurogroup κ. Jeroen Dijsselbloem με θέμα την 

παρούσα οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση στην Κύπρο. 

(31.3.2014) 

 

 Συνάντηση με την άτυπη ομάδα νέων “Youth Dynamics”. 

(28.4.2014) 

 

 Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη Γαλλική 

Γερουσία. 

(8.5.2014) 

 

 Συνάντηση με κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της τρόικας. 

(8.5.2014) 

 

 Συνάντηση με κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της τρόικας. 

(18.7.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
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 Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκο Κενεβέζο, για 

σκοπούς ενημέρωσης σε σχέση με θέματα που άπτονται της έναρξης της νέας 

σχολικής χρονιάς, καθώς και για διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τον τομέα 

της παιδείας. 

(24.9.2013) 

 

 Συνάντηση γνωριμίας με το νέο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα 

Καδή. 

(8.4.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου ∆ημόσιων ∆απανών 

 

 Συνάντηση με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European 

Court of Auditors) κ. Λάζαρο Λαζάρου για παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2012. 

(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(26.11.2013) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

 

 Συνάντηση με κοινοτάρχες της περιοχής Ακάμα. 

(23.10.2013) 

 

 Συνάντηση με τον καθηγητή δρ Μιχάλη Αντωνίου (King’s College London, 

School of Medicine) για παρουσίαση της επιστημονικής δημοσίευσης “GMO: 

Myths and Truths” (“Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: Μύθοι και 

Αλήθειες”). 

(9.12.2013) 
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 Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα 

Αιμιλιανίδου και τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. 

Νίκο Κουγιάλη για τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία 

έκδοσης ή/και ανανέωσης αδειών απόρριψης αποβλήτων, αδειών εκπομπής 

αερίων αποβλήτων και αδειών βιομηχανικών εκπομπών και τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. 

(10.1.2014) 

 

 Συνάντηση με μαθητές δημοτικών σχολείων για συζήτηση του θέματος της 

κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια των δράσεων της παγκόσμιας εκστρατείας με 

τίτλο “Ώρα της Γης”. 

(28.3.2014) 

 

 Συνάντηση με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου για 

συζήτηση θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2014. 

(4.6.2014) 

 

 Συνάντηση με μαθητές δημοτικού σχολείου για συζήτηση θεμάτων που 

αφορούν το περιβάλλον με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 

5 Ιουνίου 2014. 

(4.6.2014) 

 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. 

Νίκο Κουγιάλη για τις θέσεις της κυπριακής κυβέρνησης στα πλαίσια του 

Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ στις 12 Ιουνίου 2014 σε σχέση 

με την  «Πρόταση  Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, όσον αφορά τη 

δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν 

την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους». 

(6.6.2014) 
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 Συνάντηση με το δήμαρχο Παραλιμνίου κ. Θεόδωρο Πυρίλλη. 

(25.6.2014) 

` 

 Συνάντηση με μέλη της ομάδας ιδιοκτητών γης στην περιοχή της λίμνης 

Παραλιμνίου. 

(25.6.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων 

 

 Συνάντηση με την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων. 

(6.11.2013) 

 

 Συνάντηση με κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της τρόικας. 

(9.5.2014) 

 

 Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη της Παγκόσμιας ∆ιακοινοβουλευτικής 

Ένωσης Ελληνισμού (Πα∆ΕΕ). 

(22.7.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

 

  Συνάντηση με το νέο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριο ∆ημητριάδη. 

(10.4.2014) 

 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

 

 Συνάντηση με εκπροσώπους του Σωματείου Ασθενών και Φίλων 
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Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων “Ασπίδα Ζωής”. 

(24.10.2013) 

 

 Συνάντηση με εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης. 

(14.11.2013) 

 

 Συνάντηση του κ. Αδάμου Αδάμου εκ μέρους του προέδρου της επιτροπής με 

την πρόεδρο του ∆ιεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών κ. Judith Shamian και 

εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών. 

(28.11.2013) 

 

 Συνάντηση με το νέο Υπουργό Υγείας κ. Φίλιππο Πατσαλή. 

(27.3.2014) 

 

 Συνάντηση με εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης. 

(8.5.2014) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

 

 

2 0 1 3 

 

1. 59η Παγκόσμια ∆ιάσκεψη του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, 

Γιοχάνεσμπουργκ (Νότιος Αφρική). 

28 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου 

 

2. Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

4 Σεπτεμβρίου 

 

3. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και ∆ημοκρατίας της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

4 - 5 Σεπτεμβρίου 

  

4. 3η ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), Βίλνιους. 

4 - 6 Σεπτεμβρίου 

 

5. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και 

∆εσμεύσεων της ΚΣΕΕ, Παρίσι. 

6 Σεπτεμβρίου 

 

6. Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

9 Σεπτεμβρίου 

 

7. Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

10 Σεπτεμβρίου 
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8. Εκπροσώπηση της ΚΣΣΕ στο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 

Κληρονομιά, Μασσαλία. 

12 - 13 Σεπτεμβρίου 

 

9. Συνεδρία της Επιτροπής Ισότητας και κατά των ∆ιακρίσεων της ΚΣΣΕ, Μαδρίτη. 

16 - 17 Σεπτεμβρίου 

 

10. Επίσκεψη στη Βουδαπέστη του προέδρου και των μελών της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-

Ουγγαρίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

18 - 20 Σεπτεμβρίου 

 

11. Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΚΕΒΕ με θέμα “Κύπρος, ∆ιεθνές Επιχειρηματικό και 

Επαγγελματικό Κέντρο”, Ουκρανία. 

23 - 26 Σεπτεμβρίου 

 

12. 4ο Μέρος της Συνόδου 2013 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

30 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 

 

13. 129η Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, Γενεύη. 

7 - 9 Οκτωβρίου  

 

14. Φθινοπωρινές Συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Μπούτβα (Μαυροβούνιο). 

12 - 16 Οκτωβρίου 

 

15. Ιδρυτική ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Οικονομικών και 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, Βίλνιους. 

16 - 18 Οκτωβρίου 

 

16. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Λουξεμβούργο 

(Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ∆ικαστήριο ΕΕ και Γενικό ∆ικαστήριο, καθώς και 

επαφές σε διμερές επίπεδο). 

16 - 19 Οκτωβρίου 
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17. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας της ΚΣΣΕ, Λισαβόνα. 

25 Οκτωβρίου 

 

18. Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΚΕΒΕ με θέμα “Κύπρος, ∆ιεθνές Επιχειρηματικό και 

Επαγγελματικό Κέντρο”, Πεκίνο. 

26 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 

 

19. 50ή ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της ΕΕ (COSAC), Βίλνιους. 

27 - 29 Οκτωβρίου 

 

20. Επίσκεψη εργασίας του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ταλίν. 

29 - 31η Οκτωβρίου 

 

21. Συνάντηση των Επιτροπών Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, 

Βρυξέλλες. 

7 Νοεμβρίου 

 

22. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Εργασίας των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Βίλνιους. 

10 - 11η Νοεμβρίου 

 

23. Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

ΚΣΣΕ, Γενεύη. 

12 - 13 Νοεμβρίου 

 

24. Συνάντηση της Επιτροπής Προαγωγής της Ποιότητας Ζωής, των Ανθρώπινων 

Ανταλλαγών και του Πολιτισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο, Ρώμη. 

14 - 15 Νοεμβρίου 

 

25. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αθήνα. 

19 - 21η Νοεμβρίου 
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26. Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

20 Νοεμβρίου 

 

27. Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα “Ο Ρόλος της ∆ικαιοσύνης στην ΕΕ”, 

Βρυξέλλες. 

21η - 22 Νοεμβρίου 

 

28. Σεμινάριο Μεσογειακού ∆ιαλόγου της Ειδικής Ομάδας για τη Μεσόγειο και τη Μέση 

Ανατολή και της Υποεπιτροπής για Μετάβαση και Ανάπτυξη της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, Ρώμη. 

25 - 26 Νοεμβρίου 

 

29. Ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Κλάδο Ηνωμένου Βασιλείου του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου με θέμα την ισότητα και τη χειραφέτηση των γυναικών, 

Λονδίνο. 

25 Νοεμβρίου 

 

30. ∆ιεθνές Κοινοβουλευτικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από τον Κλάδο Ηνωμένου 

Βασιλείου του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου με θέμα την Αναπτυξιακή 

Ατζέντα μετά το 2015, Λονδίνο. 

25 - 28 Νοεμβρίου 

 

31. Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης, Βρυξέλλες. 

26 - 27 Νοεμβρίου 

 

32. Επίσκεψη της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-

Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

26 - 28 Νοεμβρίου 

 

33. Ετήσια Σύνοδος Κορυφής του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Συμμετοχή των Γυναικών στα 

Κοινοβούλια, Βρυξέλλες. 

27 - 29 Νοεμβρίου 
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34. Επίσκεψη εργασίας του προέδρου της Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό, τη 

∆ιαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά της ΚΣΣΕ, Λίβερπουλ. 

29 Νοεμβρίου 

 

35. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

3 - 4 ∆εκεμβρίου 

 

36. Συνεδρία της Επιτροπής Ισότητας και Κατά των ∆ιακρίσεων της ΚΣΣΕ, Παρίσι.  

5 ∆εκεμβρίου 

 

37. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Νότιο Αφρική, 

εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας στις επίσημες εκδηλώσεις της κηδείας 

του Νέλσον Μαντέλα.  

7 - 13 ∆εκεμβρίου 

 

38. 6η Σύνοδος Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Ισλαμαμπάντ. 

8 - 10 ∆εκεμβρίου 

 

39. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και ∆ημοκρατίας της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

10 - 11 ∆εκεμβρίου 

 

2 0 1 4 

 

40. Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα και ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για την 

Οικονομική ∆ιακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες. 

20 - 22 Ιανουαρίου 

 

41. 8η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, 

Μασσαλία. 

20 - 22 Ιανουαρίου 

 

42. 22η ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας, Wellington (Νέα Ζηλανδία). 

21η - 24 Ιανουαρίου 
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43. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για 

Ένταξη Χωρών (COSAC), Αθήνα. 

26 - 27 Ιανουαρίου 

 

44. Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΚΕΒΕ στο Κατάρ. 

26 - 28 Ιανουαρίου 

 

45. 1ο Μέρος της Συνόδου 2014 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

27 - 31η Ιανουαρίου 

 

46. 10η Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, Νεκρά 

Θάλασσα (Ιορδανία). 

8 - 9 Φεβρουαρίου 

 

47. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Παρίσι. 

12 - 15 Φεβρουαρίου 

 

48. 13η Χειμερινή Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Βιέννη. 

13 - 14 Φεβρουαρίου 

 

49. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Αθήνα. 

16 - 17 Φεβρουαρίου 

 

50. ∆ιακοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα “Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 

Παγκόσμια ∆ιακυβέρνηση”, Βρυξέλλες. 

18 Φεβρουαρίου 

 

51. Σεμινάριο για αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας της ∆ιακοινοβουλευτικής 

∆ιάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, Αθήνα. 

21η Φεβρουαρίου 
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52. Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα “Πρόληψη της Βίας κατά των 

Γυναικών”, Βρυξέλλες. 

5 Μαρτίου 

 

53. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

11η Μαρτίου 

 

54. Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

13 Μαρτίου 

 

55. ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη της Ελληνικής και Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα “Τι πρεσβεύει η Ευρώπη: ανάπτυξη, απασχόληση και 

δικαιώματα: μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί;”, Ρώμη. 

13 - 14 Μαρτίου 

 

56. Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

14 Μαρτίου 

 

57. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Λονδίνο. 

15 - 18 Μαρτίου 

 

58. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Παραγωγής, Εμπορίου και Θαλασσίων 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Xωρών Mελών της EE, Αθήνα. 

16 - 17 Μαρτίου 

 

59. 130ή Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, Γενεύη. 

16 - 20 Μαρτίου 

 

60. Κοινή συνάντηση επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων με θέμα “Μελλοντικές Προτεραιότητες στον Τομέα των Πολιτικών 

Ελευθεριών, της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων”, Βρυξέλλες. 

19 Μαρτίου 
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61. Ετήσια ∆ιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, Βρυξέλλες. 

27 Μαρτίου 

 

62. ∆ιάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, Ντουμπρόβνικ. 

27 - 28 Μαρτίου 

 

63. Σεμινάριο με θέμα “Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρώπη”, Λονδίνο. 

31η Μαρτίου 

  

64. Ιδρυτική Συνάντηση των επικεφαλής των αντιπροσωπιών των Κοινοβουλίων των 

Χωρών του Νότου της ΕΕ στη ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ), Αθήνα. 

3 Απριλίου 

 

65. ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 

και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, Αθήνα. 

3 - 4 Απριλίου 

 

66. Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Συμμετοχή των Γυναικών στα Κοινοβούλια, Reykjavik. 

3 - 4 Απριλίου 

 

67. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Βίλνιους. 

6 - 8 Απριλίου 

 

68. 2ο Μέρος της Συνόδου 2014 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

7 - 11η Απριλίου 

 

69. Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΚΕΒΕ στο Ντουμπάι. 

14 - 17 Απριλίου 

 

70. Συνάντηση της 3ης Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Μεσογείου για το ∆ιαπολιτισμικό ∆ιάλογο και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα, Αττάλεια. 
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23 - 26 Απριλίου 

 

71. Επίσκεψη του Προέδρου τη Βουλής στο Βόλο. 

25 - 28 Απριλίου 

 

72. Εκπροσώπηση της ΚΣΣΕ στο Ετήσιο Συνέδριο της Europa Nostra, Βιέννη. 

4 - 5 Μαΐου 

 

73. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και ∆ημοκρατίας της ΚΣΕΕ, Αθήνα. 

7 Μαΐου 

 

74. Συνεδρία της ∆ιεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας και Συνέδριο με θέμα “Χριστιανισμός - 

Ορθοδοξία και μέσα ενημέρωσης στο σύγχρονο κόσμο”, Θεσσαλονίκη. 

10 - 15 Μαΐου 

 

75. Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Αζερμπαϊτζάν. 

22 - 23 Μαΐου 

 

76. 44ο Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου του 

Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, Cardiff (Μεγάλη Βρετανία). 

27 - 30 Μαΐου 

 

77. Συνεδρία της Επιτροπής Ισότητας και Κατά των ∆ιακρίσεων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

2 - 3 Ιουνίου 

 

78. Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την 

Οικονομία και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Τζακάρτα. 

2 - 5 Ιουνίου 

 

79. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

4 Ιουνίου 

 

80. 51η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), Αθήνα. 
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15 - 17 Ιουνίου 

 

81. 4ο Κοινοβουλευτικό Εργαστήριο Westminster για το Ρόλο των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Ελέγχου σε ό,τι αφορά στον Οικονομικό Έλεγχο των ∆ημοσίων ∆απανών, 

Λονδίνο. 

23 - 26 Ιουνίου 

 

82. 3ο Μέρος της Συνόδου 2014 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

23 - 27 Ιουνίου 

 

83. 3ο ∆ιεθνές Κοινοβουλευτικό Φόρουμ με θέμα “Νέες πτυχές κοινοβουλευτικού διαλόγου 

σήμερα”, Μόσχα. 

26 Ιουνίου 

 

84. 21η Επετειακή Γενική Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, 

Μόσχα. 

25 - 30 Ιουνίου 

 

85. 23η Ετήσια Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Μπακού. 

28 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 

 

86. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σλοβακία. 

2 - 5 Ιουλίου 

 

87. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων του Ευρωπαϊκού Νότου της ΕE, Ρώμη. 

17 Ιουλίου 

 

88. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Xωρών Mελών της ΕE, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για 

Ένταξη Χωρών (COSAC), Ρώμη. 

17 - 18 Ιουλίου 

 

89. Εκδηλώσεις Κυπριακής Αδελφότητας Νοτίου Αφρικής για την 40ή επέτειο της τουρκικής 

εισβολής στην Κύπρο, Γιοχάνεσμπουργκ. 
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18 - 25 Ιουλίου 

 

90. Εκδηλώσεις για την 40ή μαύρη επέτειο της εισβολής από το Σύλλογο Κυπρίων Νομού 

Λάρισας, Λάρισα. 

20 Ιουλίου 

 

91. Συμμετοχή σε ad hoc Επιτροπή της ΚΣΣΕ για την παρακολούθηση των προεδρικών 

εκλογών στην Τουρκία. 

7 - 11η Αυγούστου 

 

92. Συμμετοχή σε επιτροπή της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των προεδρικών 

εκλογών στην Τουρκία. 

7 - 11η Αυγούστου 

 

  



278 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό 

 

 

2 0 1 3 

 

1. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Λουξεμβούργο (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 

∆ικαστήριο της ΕΕ και Γενικό ∆ικαστήριο της ΕΕ, καθώς και επαφές σε διμερές επίπεδο). 

16 - 19 Οκτωβρίου 

 

2. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα. 

19 - 21η Νοεμβρίου 

 

3. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Νότιο Αφρική, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο 

της ∆ημοκρατίας στις επίσημες εκδηλώσεις της κηδείας του Νέλσον Μαντέλα.  

7 - 13 ∆εκεμβρίου 

 

2 0 1 4 

 

4. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Παρίσι. 

12 - 15 Φεβρουαρίου 

 

5. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Λονδίνο. 

15 - 18 Μαρτίου 

 

6. Επίσκεψη του Προέδρου τη Βουλής στο Βόλο. 

25 - 28 Απριλίου 

 

7. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σλοβακία. 

2 - 5 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών στην Κύπρο   

 

 

2 0 1 3 

 

1. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Κνεσέτ (ισραηλινό κοινοβούλιο) κ. Yuli-

Yoel Edelstein. 

1η - 3 Σεπτεμβρίου 2014 

 

2. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη 

Γαλλική Εθνοσυνέλευση. 

30 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 

 

3. Επίσκεψη στην Κύπρο των συμπροέδρων της επιτροπής “Φίλοι της Κύπρου” 

Βρετανίας, βουλευτών κ. Andy Love και Nick De Bois. 

1η - 4 Οκτωβρίου 

 

2014 

 

4. Συνάντηση των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Χωρών του Νότου της ΕΕ. 

24 - 25 Ιανουαρίου 

 

5. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

της Ιορδανίας κ. Atef al Tarawneh και κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας. 

7 - 10 Μαΐου 

 

6. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη 

Γαλλική Γερουσία. 

7 - 11 Μαΐου 
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7. Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης 

της ΚΣΣΕ. 

12 Μαΐου  

 

8. Συνεδρία του Κοινοβουλευτικού ∆ικτύου για την εκστρατεία “Ένα στα Πέντε”, που 

αφορά στην πάταξη της σεξουαλικής βίας εναντίον των παιδιών. 

13 Μαΐου 

 

9. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, 

Θρησκευτικών Οργανώσεων και Εθνικών Μειονοτήτων του Ρουμανικού 

Κοινοβουλίου. 

23 - 25 Ιουνίου 

 

10. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελου 

Μεϊμαράκη. 

9 - 10 Ιουλίου 

 

11. Επίσκεψη στην Κύπρο της εκ των Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων κ. 

Μαρίας Κόλλια-Τσαρούχα. 

18 - 22 Ιουλίου 

 

12. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της 

Παγκόσμιας ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα∆ΕΕ). 

19 - 22 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Εκπροσώπηση της Βουλής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς  

κοινοβουλευτικούς οργανισμούς 

 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Στέλλα Κυριακίδου 

Γιώργος Λουκαΐδης  

Αθηνά Κυριακίδου 

Νίκος Νικολαΐδης 

 

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Αβέρωφ Νεοφύτου 

Μάριος Καρογιάν 

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 

Γιώργος Βαρνάβα 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 

Σοφοκλής Φυττής 

Κυριάκος Χατζηγιάννης 

Αντρέας Καυκαλιάς 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

Γεώργιος Τάσου 

Πάμπος Παπαγεωργίου 

Σοφοκλής Φυττής   

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Αβέρωφ Νεοφύτου 

Σταύρος Ευαγόρου 

Γεώργιος Προκοπίου 
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∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (COSAC) 

Αβέρωφ Νεοφύτου 

Νίκος Κατσουρίδης 

Αθηνά Κυριακίδου 

Φειδίας Σαρίκας 

∆ημήτρης Συλλούρης 

 

∆ΙΑKOIΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΠΑΑ)  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

 

Αβέρωφ Νεοφύτου 

Πρόδρομος Προδρόμου 

∆ημήτρης Συλλούρης 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

 

 

Γιώργος Βαρνάβα 

Νίκος Κατσουρίδης 

Νεόφυτος Κωνσταντίνου 

 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Νίκος Τορναρίτης  

Άριστος ∆αμιανού 

Άγγελος Βότσης 

Ρούλα Μαυρονικόλα 

 

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ 

Λευτέρης Χριστοφόρου 

Άγγελος Βότσης  

Γιώργος Βαρνάβα 

Πανίκκος Σταυριανός 
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ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Νίκος Τορναρίτης 

Στέλλα ∆ημητρίου Μισιαούλη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

Συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής με υψηλούς αξιωματούχους ξένων 

χωρών και διεθνών οργανισμών 

 

  

2 0 1 3 

  

1. Πρόεδρος της Κνεσέτ (ισραηλινό κοινοβούλιο) κ. Yuli-Yoel Edelstein. 

2 Σεπτεμβρίου 

 

2. Υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα κ. Gamini Lakshman Peiris. 

4 Οκτωβρίου 

 

3. Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Ενιαία Αγορά και τις Υπηρεσίες κ. Michel 

Barnier. 

8 Νοεμβρίου 

 

 

 

2 0 1 4 

 

4. Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Πολιτική Καταναλωτών κ. Neven Mimica. 

10 Ιανουαρίου 

 

5. Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας κ. Γιάννης Μιχελάκης. 

16 Ιανουαρίου 

 

6. Πρόεδρος της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και ∆ημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κ. Hannes Swoboda. 

30 Ιανουαρίου 
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7. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας κ. Ιωάννης 

Μανιάτης. 

27 Μαρτίου 

 

8. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας κ. Atef al Tarawneh. 

8 Μαΐου  

 

9. Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

Σλοβακίας κ. Miroslav Lajcak. 

26 Μαΐου  

 

10. Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας κ. Kristian Vigenin. 

16 Ιουνίου 

 

11. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης. 

9 Ιουλίου 

 

12. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Παγκόσμιας ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης 

Ελληνισμού (Πα∆ΕΕ) κ. Γιάννης Πανταζόπουλος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 

Ένωσης. 

22 Ιουλίου 

 

13. Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα. 

22 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

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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Φωτογραφίες 

 

 

2 Σεπτεμβρίου 2013:  Ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Πρόεδρος της 

Κνεσέτ (ισραηλινό κοινοβούλιο) κ. Yuli-Yoe Edelstein υπογράφουν 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλίων 

 

 

19 Σεπτεμβρίου 2013:  Εκδήλωση της Βουλής στα 

πλαίσια της Εβδομάδας Καρδιάς σε συνεργασία με την 

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου, Αίθριο Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 

 

 

24 Σεπτεμβρίου 2013:  Απόδοση τιμής στο Σωματείο ∆ρομέων 

Κύπρου “Περικλής ∆ημητρίου” για τα είκοσι έξι χρόνια ζωής και 

προσφοράς του.  

 

 

 

2 Οκτωβρίου 2013:  Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 

αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη 

Γαλλική Εθνοσυνέλευση. 

 

 

8 Οκτωβρίου 2013:  Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται την Επίτροπο 

Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού κ. Λήδα Κουρσουμπά, η 

οποία του επιδίδει την ετήσια έκθεση του Γραφείου της. 

 

 

 

10 Οκτωβρίου 2013:  Έκθεση φωτογραφίας για τη 

Μόρφου με τον τίτλο “Ενθύμιο 35 Χρόνια”, Αίθριο Βουλής 

των Αντιπροσώπων. 
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13 Οκτωβρίου 2013:  Ο Πρόεδρος της Βουλής στην 33η Αντικατοχική 

Πορεία του ∆ήμου Μόρφου, Οδόφραγμα Αστρομερίτη. 

 

 

 

 

24 Οκτωβρίου 2013:  Έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, Αίθριο Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 

 

 

08 Νοεμβρίου 2013:  Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται τον Ευρωπαίο 

Επίτροπο για την Ενιαία Αγορά και τις Υπηρεσίες κ. Michel Barnier. 

 

 

 

 

18 Νοεμβρίου 2013:  Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράφει 

το βιβλίο συλλυπητηρίων για το θάνατο του πρώην 

Προέδρου της ∆ημοκρατίας και πρώτου Προέδρου της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Γλαύκου Κληρίδη, Προεδρικό 

Μέγαρο. 

 

 
 

20 Νοεμβρίου 2013:  Συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής ∆ημοκρατίας κ. 

Κάρολο Παπούλια και Αντώνη Σαμαρά, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αθήνα. 
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25 Νοεμβρίου 2013:  ∆ιάλεξη του Προέδρου της Βουλής με θέμα 

“Νομοθετική Εξουσία” στους φοιτητές του Τμήματος Νομικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

 

 

 

26 Νοεμβρίου 2013:  Απόδοση τιμής στον παλαίμαχο 

αθλητή και συγγραφέα της τετράτομης έκδοσης “Ιστορία 

του Κυπριακού Αθλητισμού” κ. Ανδρέα Χατζηβασιλείου. 

 

 

8 ∆εκεμβρίου 2013:  Συμμετοχή αντιπροσωπίας της Βουλής στην 6η 

Σύνοδο της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Ισλαμαμπάντ. 

 

 

 

 

17 ∆εκεμβρίου 2013:  Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται το 

νέο Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες στην Κύπρο κ. Damtew Dessalegne. 

 

 

17 ∆εκεμβρίου 2013:  ∆είπνο Προέδρου της Βουλής προς τιμή των 

επιστημονικών συνεργατών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το 

Φάκελο της Κύπρου.  

 

 

 

 

31η ∆εκεμβρίου 2013:  Κάλαντα από τη φιλαρμονική της 

ΕΛ∆ΥΚ για τον Πρόεδρο της Βουλής και το προσωπικό 

της, Αίθριο Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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10 Ιανουαρίου 2014:  Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 

αντιπροσωπία της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 

 

 

10 Ιανουαρίου 2014:  Ο Πρόεδρος της Βουλής σε 

συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Πολιτική 

Καταναλωτών κ. Neven Mimica.   

 

 

21η Ιανουαρίου 2014:  Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 

αντιπροσωπία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 

 

 

 

 

27 Ιανουαρίου 2014:  Ελληνική Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ 

- Οικογενειακή φωτογραφία από τη ∆ιάσκεψη των 

Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

Υποψηφίων για Ένταξη Χωρών (COSAC), Αθήνα. 

 

18 Φεβρουαρίου 2014:  Επίσκεψη παιδιών μελών του αθλητικού 

συλλόγου “Ελευθερία-Παγκύπριος” της ομογένειας της Νέας Υόρκης 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

 

 

25 Φεβρουαρίου 2014:  Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 

αντιπροσωπία του δήμου Κερύνειας.   
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17 Μαρτίου 2014:  Συμμετοχή αντιπροσωπίας της Βουλής στην 130ή Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, Γενεύη. 

 

 

 
 

21η Μαρτίου 2014:  ∆ενδροφύτευση από τον Πρόεδρο της Βουλής, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, το 

προσωπικό της Βουλής, καθώς και το προσωπικό του Τμήματος ∆ασών για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε 

πυρόπληκτη περιοχή της Χοιροκοιτίας.  

 

 

26 Μαρτίου 2014:  Επίσκεψη ομάδας καθηγητών και φοιτητών της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

31η Μαρτίου 2014:  Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού με τον 

Πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών της 

Ολλανδίας κ. Jeroen Dijsselbloem. 

 

 

3 Απριλίου 2014:  Έκθεση εικαστικών δημιουργιών μαθητών του 

Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού, Αίθριο Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 

 

 

7 Μαΐου 2014:  Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 

αντιπροσωπία του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου. 



298 

 

 

8 Μαΐου 2014:  Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον 

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας κ. Atef 

Tarawneh. 

 

 

12 Μαΐου 2014:  Ο Πρόεδρος της Βουλής στη συνεδρία 

της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, Λευκωσία. 

 

 

 

26 Μαΐου 2014:  Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της 

Σλοβακίας και Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. 

Miroslav Lajcak. 

 

28 Μαΐου 2014:  Ο Dr Eoghan Quigley παρουσιάζει την 

ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα 

Ναρκωτικά και την Τοξικομανία στην αίθουσα 

συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών “Κερύνεια”. 

 

 

 

 

3 Ιουνίου 2014:  Συμμετοχή του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη σε 

Συνεδρία Μόνιμης Επιτροπής Ασιατικής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης για την Οικονομία και Αειφόρο Ανάπτυξη, Τζακάρτα. 

 

 

5 Ιουνίου 2014:  Έκθεση ζωγραφικής των μελών της 

∆ιεθνούς Ένωσης Καλλιτεχνών που Ζωγραφίζουν με το 

Στόμα και το Πόδι κ. Λέανδρου Αρβανιτάκη και Κυριάκου 

Κυριάκου, Αίθριο Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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19 Ιουνίου 2014:  Έκθεση δημιουργιών των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με τον τίτλο “Χρώμα και ζωή”, Αίθριο Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 

 

 

24 Ιουνίου 2014:  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 

Βουλής των Αντιπροσώπων και του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

 

2 Ιουλίου 2014:  Αντιπροσωπία βουλευτών στην 23η 

Ετήσια Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη, Μπακού. 

 

 

 

 
 

 

  

 

9 Ιουλίου 2014:  Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Ελλήνων στην εκδήλωση-συναυλία της Βουλής για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και 

της τουρκικής εισβολής. 
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15 Ιουλίου 2014:  Ειδική συνεδρία της Βουλής για τις μαύρες 

επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 

 

 

18 Ιουλίου 2014:  Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού με κλιμάκιο 

αποτελούμενο από εκπροσώπους της τρόικας.  

 

 

 


