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Εισαγωγή 

Στην παρούσα έκθεση πεπραγμένων παρουσιάζεται το έργο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Η 
Βουλή κατά τη σύνοδο αυτή ανέπτυξε, όπως τεκμαίρεται, ευρύ και πλούσιο έργο, 
που αφορά κυρίως 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.  
 
Η υπό επισκόπηση σύνοδος συνέπεσε χρονικά με την περίοδο αμέσως μετά την 
ανάληψη από μεγάλο αριθμό μελών του σώματος για πρώτη φορά του βουλευτικού 
αξιώματος, έπειτα από τις εκλογές της 22ας Μαΐου 2016. Ως εκ τούτου, 
οργανώθηκαν από τη διεύθυνση και τις υπηρεσίες της Βουλής ενημερωτικού 
χαρακτήρα σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν τα νέα μέλη του κοινοβουλίου, ενώ 
παράλληλα δόθηκαν σε αυτά εγχειρίδια αναφορικά με τη λειτουργία της Βουλής και 
την κοινοβουλευτική διαδικασία και πρακτική.  
 
Ωστόσο, όπως προκύπτει από την καταγραφή των πεπραγμένων της υπό αναφορά 
συνόδου, η Βουλή δεν υστέρησε σε έργο εν σχέσει με το έργο που παρήχθη σε 
προγενέστερες συνόδους. Μάλιστα, κατά την περίοδο αυτή κατέστη δυνατό να 
ολοκληρωθεί η συζήτηση και ψήφιση σημαντικών νομοθετημάτων, όπως είναι το 
νομοθετικό πακέτο για το ΓΕΣΥ, νομοθεσίες κοινωνικού περιεχομένου για παροχές 
και άλλα ωφελήματα προς τους πολίτες, για την προστασία των καταναλωτών, τη 
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την παροχή άδειας πατρότητας, τις 
εργασιακές σχέσεις, το περιβάλλον, την προστασία των θεσμών, τις προσφορές στο 
δημόσιο, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκλογικές διαδικασίες σε όλα τα 
επίπεδα και την κυνηγετική δραστηριότητα. Αξίζει ακόμα να αναφερθούν η 
θεσμοθέτηση Υφυπουργείου και θέσης Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε Θέματα 
Ναυτιλίας, καθώς και η κύρωση αριθμού σημαντικών διεθνών συμβάσεων με θετικό 
αντίκτυπο για τη χώρα μας. Επιπλέον, κατά την υπό αναφορά περίοδο 
τροποποιήθηκε για δέκατη φορά το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
συγκεκριμένα οι διατάξεις του που αφορούν την επιβολή θανατικής ποινής.  
 
Το νομοπαρασκευαστικό έργο της Βουλής υπήρξε και κατά την υπό επισκόπηση 
σύνοδο ιδιαίτερα αξιόλογο, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό των 
προτάσεων νόμου που ετοιμάστηκαν από τις υπηρεσίες της Βουλής. Η προσπάθεια 
που καταβάλλεται είναι όπως γενικά με την κατάλληλη νομοτεχνική επεξεργασία οι 
προτάσεις νόμου, τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί που προωθούνται για 
ψήφιση/έγκριση συντάσσονται με σαφήνεια, κατά τρόπο ομοιόμορφο και όσο το 
δυνατόν πιο κατανοητό στον πολίτη. Για το λόγο αυτό κατά την υπό εξέταση χρονική 
περίοδο τέθηκαν οι βάσεις για δημιουργία εντός της Βουλής Νομικού και 
Νομοτεχνικού Τμήματος, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με 
το Τμήμα Γραμματείας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Η προσπάθεια αυτή, ας 
σημειωθεί, βρίσκεται ωστόσο σε πολύ αρχικό στάδιο και δε θα καταστεί δυνατό να 
υλοποιηθεί πλήρως, αν δεν εγκριθεί και προσληφθεί ο αναγκαίος αριθμός 
πρόσθετου προσοντούχου προσωπικού, το οποίο μαζί με το υφιστάμενο και 
εξειδικευμένο στον τομέα αυτό προσωπικό της Βουλής θα αναλάβουν το έργο της 
νομικής και νομοτεχνικής επεξεργασίας όλων των νομοθετημάτων που κατατίθενται 
στο σώμα και καθίστανται τελικά εθνική νομοθεσία για τη χώρα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου του ορθώς νομοθετείν είναι και η 
αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στο έργο αυτό, που είναι τα 



 

6 

Εισαγωγή 

καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
και η Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε όλοι να αποδίδουν το καλύτερο δυνατόν 
αποτέλεσμα στον τομέα τους, με στόχο την παράδοση στον πολίτη ενός άρτιου 
νομοθετήματος από άποψη ουσίας, περιεχομένου και νομικού ενδύματος.  
 
Συναφώς, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής απευθύνθηκε με ευχαριστήρια 
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι η εκτελεστική 
εξουσία ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα για έγκριση αριθμού θέσεων 
προσοντούχου προσωπικού για τη νομική και νομοτεχνική επεξεργασία των 
νομοθετημάτων. Παράλληλα, εισηγήθηκε την ύπαρξη σε κάθε υπουργείο ενός ή 
περισσότερων λειτουργών με την αναγκαία νομική κατάρτιση για την επίτευξη του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της 
ίδιας προσπάθειας, έχει παράσχει τη δυνατότητα στο προσωπικό της να εκπαιδευτεί 
στον τομέα της νομοτεχνικής εργασίας από εξειδικευμένα πρόσωπα που έχουν 
μετακληθεί από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Η 
εκπαίδευση αυτή θα συνεχιστεί και κατά την προσεχή σύνοδο.  
 
Στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου η Βουλή των Αντιπροσώπων 
εξέτασε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών που διέπουν τον 
ανταγωνισμό για τα οποία ετοιμάστηκαν σχετικές εκθέσεις από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.  
 
Η κατεξοχήν ασκούσα κοινοβουλευτικό έλεγχο επιτροπή της Βουλής, η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 
Δημόσιων Δαπανών, συνέχισε και κατά την απελθούσα σύνοδο την άσκηση του 
δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου σε διάφορους τομείς του δημόσιου βίου. Ανάμεσα 
σε άλλα την επιτροπή απασχόλησαν θέματα όπως η διαχείριση του λιμανιού 
Λεμεσού, η τιμολόγηση των φαρμάκων, αποσπάσεις δημόσιων λειτουργών, η 
μεταστέγαση οργανισμών και υπηρεσιών, η οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας κ.ά. 
 
Η Βουλή εν ολομελεία έπειτα από απόφασή της συζήτησε επίσης σε πολύωρη ειδική 
συνεδρία της τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, υπό το φως της διεξαγωγής 
συνομιλιών και διαπραγματεύσεων για εξεύρεση λύσης του Κυπριακού.  
 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ολομέλεια της Βουλής με σχετική απόφαση έδωσε τη 
συγκατάθεσή της για διορισμό νέας Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
 
Στο πνεύμα των εξαγγελιών του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά 
και της ανέκαθεν καταβληθείσας από τη διεύθυνση και τις υπηρεσίες της Βουλής 
προσπάθειας για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και του κοινοβουλίου γενικά σημειώθηκαν περαιτέρω 
βήματα προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής. 
Ειδικότερα, η ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε τη σύσταση Ad Hoc 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Εκσυγχρονισμό και την Αναθεώρηση του 
Κανονισμού της Βουλής, η οποία στη βάση εισηγήσεων των κομμάτων, αλλά και 
εγγράφου που ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής μελετά το θέμα, λαμβάνει 
πληροφορίες από εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών της ΕΕ για σκοπούς 
σύγκρισης και επεξεργάζεται συγκεκριμένες προτάσεις για αναθεώρηση του 
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Κανονισμού της Βουλής. Η εν λόγω αναθεώρηση αναμένεται να συμβάλει σε μεγάλο 
βαθμό στην εύρυθμη λειτουργία του σώματος, καθώς θα αντιμετωπιστούν πολλά 
από τα χρονίζοντα προβλήματα τόσο στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών όσο και στη λειτουργία της ολομέλειας του σώματος.  
 
Στο πλαίσιο των ίδιων εξαγγελιών του Προέδρου της Βουλής για αναβάθμιση του 
νομοθετικού έργου εντάσσεται επίσης η πρωτοβουλία του για απόσυρση 
νομοσχεδίων από την εκτελεστική εξουσία που δεν προωθούνται, είτε γιατί η ίδια η 
εκτελεστική εξουσία δεν το επιθυμεί είτε γιατί η Βουλή θεωρεί ότι αυτά είναι 
ξεπερασμένα εκ των γεγονότων. Το ίδιο αναγκαία κρίνεται εξάλλου και η απόσυρση 
μεγάλου αριθμού προτάσεων νόμου που θεωρούνται ξεπερασμένες και παραμένουν 
μεταξύ των εκκρεμοτήτων των κοινοβουλευτικών επιτροπών χωρίς προοπτική 
συζήτησης, διογκώνοντας αδικαιολόγητα τον αριθμό των εκκρεμούντων σχεδίων 
νόμου.  
  
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την υπό αναφορά σύνοδο, μετά την ολοκλήρωση της 
εξέτασης των αναφορών του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με νομοθετήματα 
που ψήφισε η Βουλή για το πόθεν έσχες και τη δημοσίευση των σχετικών 
νομοθεσιών, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, υπό την 
προεδρία του Προέδρου της Βουλής, ξεκίνησε τις εργασίες της στη βάση των νέων 
δεδομένων που προκύπτουν από την αναθεωρημένη νομοθεσία, σύμφωνα με την 
οποία θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Βουλής οι δηλώσεις των περιουσιακών 
στοιχείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και 
των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, των μελών του σώματος, καθώς και των ευρωβουλευτών. Η 
δημοσίευση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου. 
 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί η καθιέρωση με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής 
του πρωινού της Παρασκευής ως ημέρας συνεδρίας της ολομέλειας του σώματος και 
η διαμόρφωση νέου εβδομαδιαίου προγράμματος λειτουργίας των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, που καθιστά εφικτή την αξιοποίηση όλων των ημερών της εβδομάδας, 
καθώς και την παρουσία όλων των βουλευτών σε όλες τις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές. Η καθιέρωση κατά την παρούσα σύνοδο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
αποτελεί επίσης ένα σημαντικό νέο στοιχείο εκσυγχρονισμού στη λειτουργία της 
ολομέλειας της Βουλής. 
 
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος, με σκοπό την καλύτερη συνεργασία με την εκτελεστική 
εξουσία και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχέση με την 
έγκαιρη προώθηση νομοσχεδίων, ιδιαίτερα στον τομέα της εναρμόνισης με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και άλλων, προέβη σε διαβήματα, για να 
προειδοποιήσει, αλλά και να συντονίσει τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων στη 
διαδικασία νομοθέτησης, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο η Βουλή να καλείται να 
νομοθετεί εντός πιεστικών χρονικών πλαισίων. Παρά το γεγονός ότι τα διαβήματα 
αυτά δε φαίνεται να έχουν επιλύσει το πρόβλημα, θεωρείται ότι αυτό έχει αμβλυνθεί 
σε κάποιο βαθμό. Η Βουλή επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι θα είναι αυστηρή στην 
τήρηση των σχετικών εξαγγελιών της, με στόχο την αποτροπή του φαινομένου 
αυτού, που την αναγκάζει να υφίσταται όλο το βάρος της πίεσης για ψήφιση 
νομοθετημάτων, η έγκαιρη κατάθεση των οποίων θα παρείχε τον απαιτούμενο χρόνο 
για ορθή και διεξοδική τους μελέτη.  
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Σημαντικό γεγονός για το κοινοβούλιο θεωρείται και η απόφαση του Προέδρου της 
Βουλής, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, για προώθηση της 
ανέγερσης νέου κτιρίου της Βουλής. Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό του 2018, στον οποίο θα περιληφθούν και τα πρώτα κονδύλια για το 
αρχικό στάδιο υλοποίησης του έργου, το οποίο θα ανεγερθεί στο χώρο της παλιάς 
ΠΑΣΥΔΥ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πέντε περίπου έτη.  
 
Στον τομέα των διεθνών σχέσεων η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε τις 
δραστηριότητές της στην κοινοβουλευτική διπλωματία, με στόχο την προώθηση των 
καλώς νοούμενων συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού της σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο στον περιφερειακό, τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Οι 
δραστηριότητες του Προέδρου και των μελών του σώματος αναπτύχθηκαν με κύριο 
άξονα τo ολοένα επιδεινούμενο κλίμα στις διαπραγματεύσεις για εξεύρεση λύσης του 
κυπριακού προβλήματος εξαιτίας της κλιμακούμενης τουρκικής αδιαλλαξίας, που 
κατέληξαν σε αδιέξοδο στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017. 
 
Στο ασταθές διεθνώς πολιτικό περιβάλλον καταγράφηκαν ωστόσο και θετικά 
στοιχεία, στην Κύπρο η συνέχιση με μικρά βήματα της οικονομικής ανάκαμψης μετά 
την έξοδό της από το μνημόνιο και στην ευρύτερη περιοχή η εξασθένηση του 
“Ισλαμικού Κράτους”, χωρίς όμως να εκλείψουν παντελώς οι τρομοκρατικές 
επιθέσεις ανά την Ευρώπη και τον κόσμο. 
 
Πέραν του Κυπριακού, τη Βουλή συνέχισαν και κατά την υπό αναφορά σύνοδο να 
απασχολούν η κατάσταση στην Τουρκία, στη Συρία και εν γένει στη Μέση Ανατολή, 
η προσφυγική κρίση και η διαχείρισή της σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
απόφαση για το Brexit και συνεπακόλουθα οι διαδικασίες εφαρμογής και οι δυνητικές 
συνέπειές του,  τα θέματα ενέργειας και οι απειλές της Τουρκίας κατά της 
Δημοκρατίας σε σχέση με την ΑΟΖ της Κύπρου. Η Βουλή ασχολήθηκε επίσης με το 
θέμα του μέλλοντος της Ευρώπης, υπό το φως της έκδοσης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  της σχετικής Λευκής Βίβλου, συμμετέχοντας ενεργά στον προβληματισμό 
για τις προοπτικές της συνοχής και περαιτέρω ανάπτυξης της ΕΕ.  
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων μερίμνησε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να 
διαφωτίσει σε περιφερειακά και διεθνή κοινοβουλευτικά βήματα για τις θέσεις της 
πλευράς μας όσον αφορά την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του 
ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, καθώς και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο 
αυτό ο Πρόεδρος και τα μέλη της Βουλής στόχευσαν στην περαιτέρω ενίσχυση του 
δικτύου συμμαχιών και συμπαράστασης προς ευόδωση του δίκαιου αγώνα του 
κυπριακού λαού, καυτηριάζοντας τον πολύ κρίσιμο και αρνητικό ρόλο της Τουρκίας 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διεθνή πτυχή του προβλήματος (ασφάλεια, κατοχικά 
στρατεύματα, εγγυήσεις). 
 
Παράλληλα, η Βουλή τήρησε θέσεις αρχής σε διμερή και περιφερειακά προβλήματα, 
όπως η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, υποστηρίζοντας ισότιμη κατανομή 
του βάρους των ροών και αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδιαίτερα 
προς την Ελλάδα και την Ιταλία, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη αντιμετώπισης 
των βαθύτερων αιτίων της κρίσης, οικονομικών και πολιτικών, στις χώρες 
προέλευσης των προσφύγων και μεταναστών. 
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Με διάφορες πρωτοβουλίες τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη της Βουλής ενίσχυσαν 
αισθητά την κοινοβουλευτική διάσταση της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-
Ελλάδας-Ισραήλ, πέραν των επιτροπών Εξωτερικών, και στο επίπεδο των 
Προέδρων των κοινοβουλίων, με προοπτική να επεκταθεί η συνεργασία αυτή και με 
άλλες χώρες της περιοχής. 
 
Πέραν των πιο πάνω, με στόχο την ανάδειξη της κοινοβουλευτικής διάστασης της 
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από το Νοέμβριο του 2016 
μέχρι το Μάιο του 2017, η Βουλή φιλοξένησε στη Λευκωσία τις συνεδρίες της 
Προεδρικής Επιτροπής, του Προεδρείου και της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ και  
εκπροσωπήθηκε σε συνόδους της ολομέλειας της Συνέλευσης, στο πλαίσιο των 
οποίων συνδιοργάνωσε με την κυβέρνηση στο Στρασβούργο εκθέσεις, δεξιώσεις και 
άλλες εκδηλώσεις. 
 
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η παρουσία στην ολομέλεια της Βουλής, στις 16 
Ιουνίου 2017, του Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιου για θέματα Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστου Στυλιανίδη, προκειμένου να ενημερώσει για 
θέματα της αρμοδιότητάς του, τη Λευκή Βίβλο και γενικότερα τις προοπτικές εξέλιξης 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος υπό το φως των σημερινών δεδομένων στην 
Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής. 
 
Ιστορικής σημασίας υπήρξε η πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίας της ολομέλειας 
του σώματος, στις 14 Ιουλίου 2017, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων το υλικό που συγκεντρώθηκε ή και χρησιμοποιήθηκε από την Ειδική 
Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το Φάκελο της Κύπρου, το οποίο 
βρίσκεται κατατεθειμένο στα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων.  Η παράδοση του 
υλικού αυτού, το οποίο φωτίζει πτυχές της κυπριακής τραγωδίας, τερματίζει μια 
εκκρεμότητα σαράντα τριών χρόνων αποκαθιστώντας παράλληλα μια οιονεί ηθική 
τάξη για το λαό μας.  
 
Η Βουλή, παρά την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις στην 
κατάθεση εναρμονιστικών με το ευρωπαϊκό δίκαιο νομοθετημάτων και 
συνεπακόλουθα την πίεση λόγω στενών χρονικών πλαισίων, προκειμένου να 
μελετηθούν επαρκώς, ανταποκρίθηκε και κατά την υπό αναφορά σύνοδο στις 
υποχρεώσεις της για εξέτασή τους, διευκολύνοντας την ΚΔ να εκπληρώσει τις 
δεσμεύσεις της έναντι της ΕΕ για υιοθέτηση ευρωπαϊκών Οδηγιών.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων, ως εθνικό 
κοινοβούλιο κράτους μέλους της ΕΕ, άσκησε το ρόλο της όπως αυτός απορρέει από 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας και συνέχισε να εξετάζει τόσο σε επίπεδο 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όσο και σε 
επίπεδο άλλων επιτροπών σημαντικά θέματα που απασχολούν την  ΕΕ. 
 
Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η Βουλή εξέτασε νομοθετικές προτάσεις που 
κρίθηκαν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ΚΔ, όπως η πρόταση για κοινή βάση 
φορολογίας εταιρειών, για την οποία μάλιστα εξέφρασε την αντίθεσή της, για τη 
ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομείων, θέματα ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς και άλλα ευρωπαϊκά θέματα. 
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Κατά την υπό αναφορά περίοδο πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, υπό την προεδρία 
του Προέδρου της Βουλής, η 18η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων, στο πλαίσιο 
της οποίας συζητήθηκε το θέμα «Το αναφαίρετο δικαίωμα των ηλικιωμένων σε 
ποιότητα ζωής και υγείας», καθώς και η Β΄ Τακτική Πανηγυρική Σύνοδος της Ζ΄ 
Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής, η οποία εξέτασε το θέμα «Πόσο 
οι εισηγήσεις των παιδιών ακούγονται και/ή εισακούονται από το κράτος - Η ευθύνη 
του κράτους να λογοδοτεί και προς τα παιδιά».  Η Κυπριακή Παιδοβουλή εξάλλου 
συνήλθε σε ειδική σύνοδο, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Βουλής απένειμε τιμητικά 
διπλώματα στους απερχόμενους παιδοβουλευτές, καλωσορίζοντας ταυτόχρονα τους 
νέους.  Κατά την ίδια περίοδο έλαβε χώρα η ΣΤ΄ Σύνοδος της Κοινωνίας των 
Πολιτών με θέμα «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ».  Ας σημειωθεί ακόμα ότι  
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, για πρώτη φορά, υπό την προεδρία του Προέδρου 
της Βουλής, η Α΄ Σύνοδος των Νέων Αντιπροσώπων, που συνδιοργάνωσαν το 
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και η μη κυβερνητική οργάνωση “Cyprus Youth 
DiplomaCY”, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την 
τρομοκρατία, την ανεργία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον κ.ά.   
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει να παρουσιάζει αξιόλογο έργο και στον 
τομέα των εκδόσεων και των εκδηλώσεων.  
 
Στον τομέα της γλωσσικής και εκδοτικής επιμέλειας των πρακτικών των 
συνεδριάσεων της ολομέλειας σημειώνεται η ολοκλήρωσή τους εντός της 
προθεσμίας που θέτει ο Κανονισμός της Βουλής και η καταχώρισή τους στην 
ιστοσελίδα του κοινοβουλίου εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα της 
συνεδρίασης. Σημειώνεται ακόμα η έναρξη της ψηφιοποίησης των πρακτικών 
τριάντα οκτώ συνόδων της Βουλής (από το 1960 μέχρι και το 1998), τα οποία 
υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή.   
 
Για τη διαφύλαξη πολύτιμου ιστορικού υλικού της Βουλής αξίζει να σημειωθεί ότι 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ψηφιοποιήθηκε και αρχειοθετήθηκε όλο το 
φωτογραφικό αρχείο του κοινοβουλίου, που καλύπτει την περίοδο από το 1960 μέχρι 
και σήμερα.  
 
Όσον αφορά τον τομέα της ευρετηρίασης των πρακτικών των συνεδριάσεων της 
ολομέλειας, δραστηριότητα απολύτως αναγκαία, αφού ο εντοπισμός θεμάτων χωρίς 
ευρετήρια καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρος, δυστυχώς τα προβλήματα που αφορούν 
τη σύνταξή τους εξακολουθούν να υφίστανται. Η μελέτη και υιοθέτηση μεθόδων 
ευρετηρίασης πρακτικών που ακολουθούνται από άλλα κοινοβούλια είναι βέβαιο 
πως θα οδηγήσει στην επίλυση των εν λόγω προβλημάτων. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε η διοργάνωση εκδηλώσεων 
κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως η παρουσίαση του βιβλίου 
“Θράκη: Το επόμενο βήμα…” του επισκέπτη καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου, πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας 
και τέως βουλευτή Ροδόπης δόκτορος Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη και η 
πραγματοποίηση του συνεδρίου “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Προοπτικές και 
Κίνδυνοι”.  Οι εργασίες του συνεδρίου στόχευαν στη διερεύνηση των προκλήσεων, 
αλλά και των κινδύνων που προοιωνίζεται η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση για 
την Κύπρο, την Ευρώπη και τον κόσμο.  Στο συνέδριο έλαβαν μέρος ακαδημαϊκοί και 
επιστήμονες από την Κύπρο και την Ελλάδα, ερευνητές, ιδρυτές συναφών εταιρειών, 
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νυν και πρώην βουλευτές, γενικοί διευθυντές και ανώτεροι λειτουργοί υπουργείων, 
εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων φορέων/οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ.  Κεντρικός ομιλητής στην τελετή λήξης του συνεδρίου ήταν ο ακαδημαϊκός, 
βραβευθείς με το βραβείο Turing 2007, Ιωσήφ Σηφάκης.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο συνεχίστηκαν με αυξητική τάση οι επισκέψεις 
εκπαιδευτηρίων στη Βουλή, με στόχο την ενημέρωση για τη λειτουργία και το έργο 
της νομοθετικής εξουσίας.  Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον για αυτής της 
φύσεως τις επισκέψεις άρχισαν να επιδεικνύουν και άλλες ομάδες πληθυσμού, όπως 
οι συνταξιούχοι. 
 
Αναφορικά με την ηλεκτρονική επικοινωνία, ο Πρόεδρος της Βουλής, τόσο στις 
προγραμματικές του δηλώσεις όσο και στις ενέργειές του προς υλοποίησή τους, έχει 
θέσει ως προτεραιότητα την αναβάθμισή της. Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο 
έχουν συναφώς τεθεί οι βάσεις για δημιουργία κατάλληλης υποδομής και απόκτηση 
αναγκαίου εξοπλισμού, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την απεξάρτηση της Βουλής 
από τον κυβερνητικό κόμβο.  Αναμένεται ότι πολύ σύντομα οι ενέργειες αυτές θα 
υλοποιηθούν και το αποτέλεσμά τους θα γίνει αισθητό τόσο από τα μέλη του 
σώματος και το προσωπικό της Βουλής όσο και από τους πολίτες.  Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες για το επίτευγμα αυτό εκφράζονται σε όλους τους ιδιώτες που 
συνέβαλαν συμβουλεύοντας τον Πρόεδρο της Βουλής και τις υπηρεσίες της 
αφιλοκερδώς, έτσι ώστε με επιτυχία η Βουλή να οδεύσει σε μια νέα, 
εκσυγχρονισμένη σε θέματα τεχνολογίας και ηλεκτρονικής επικοινωνίας εποχή. 
 
Συγκεκριμένα, στον τομέα αυτό κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ολοκληρώθηκε η 
αντικατάσταση και αναβάθμιση του δικτύου της Βουλής για την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας,  αρχειοθέτησης και εισαγωγής νέων υπηρεσιών και 
αναβαθμίστηκε ο κεντρικός διακομιστής. Παράλληλα, παρελήφθησαν και 
εγκαταστάθηκαν καινούριοι διακομιστές, καθώς και άλλος, περιφερειακός, 
εξοπλισμός  για το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOAS). Η εγκατάσταση, ας 
σημειωθεί, είναι έτοιμη να δεχθεί την πρόσφατη έκδοση του συστήματος, ώστε πολύ 
σύντομα να τεθεί σε λειτουργία υπό τη νέα, βελτιωμένη, του μορφή. 
  
Κατά την υπό αναφορά σύνοδο έγινε επίσης δυνατή η εγκατάσταση νέου, 
σύγχρονου, τηλεφωνικού συστήματος σε αντικατάσταση πεπαλαιωμένου 
εξοπλισμού. Επίσης, συνεχίστηκε η αρχειοθέτηση του υλικού του Φακέλου της 
Κύπρου και η σάρωση και αρχειοθέτηση παλαιών και σπάνιων εκδόσεων που 
διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Βουλής. 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι στο Τρίτο Μέρος της παρούσας έκθεσης πεπραγμένων της 
Βουλής των Αντιπροσώπων παρατίθενται γραφικές παραστάσεις με στατιστικά 
στοιχεία των τελευταίων συνόδων της Βουλής, που παρουσιάζουν για σκοπούς 
σύγκρισης το έργο που παρήχθη τα τελευταία πέντε χρόνια από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού 
ελέγχου. Στο Τέταρτο Μέρος περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό με τις 
σημαντικότερες στιγμές του κοινοβουλευτικού βίου κατά την υπό αναφορά περίοδο. 
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Α. Νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος 

Γενικά 

Κατά την υπό επισκόπηση Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου οι 
κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό 
συνεδριάσεων, που ανήλθε συνολικά στις εξακόσιες ογδόντα τέσσερις (684). 
Σημειώνεται ότι κατά τις αμέσως προηγούμενες συνόδους της Δέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου ο αντίστοιχος αριθμός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
ήταν εξακόσιες πενήντα (650) κατά την Πέμπτη και Έκτακτη Σύνοδο, επτακόσιες 
σαράντα έξι (746) κατά την Τέταρτη Σύνοδο, εξακόσιες δεκατρείς (613) κατά την 
Τρίτη Σύνοδο, πεντακόσιες σαράντα πέντε (545) κατά τη Δεύτερη Σύνοδο και 
επτακόσιες έντεκα (711) κατά την Πρώτη Σύνοδο. Ο συνολικός αριθμός των 
συνεδριάσεων της υπό εξέταση Πρώτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλή 
συνεδρίαζε υπό τη νέα της σύνθεση και με αρκετούς νέους βουλευτές που ανέλαβαν 
πρόσφατα καθήκοντα. Ο αριθμός των συνεδριάσεων που πραγματοποίησε κάθε 
κοινοβουλευτική επιτροπή κατά την υπό αναφορά περίοδο εμφαίνεται στο 
Παράρτημα Ι, που επισυνάπτεται. Ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα αυξημένος, όπως 
φαίνεται και στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 
 
Κατά την Πρώτη Τακτική Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου κατατέθηκαν 
στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία διακόσια δεκαέξι (216) νομοσχέδια, εκατόν 
είκοσι (120) προτάσεις νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές ομάδες και εκατό 
τέσσερις (104) κανονισμοί, από τους οποίους δέκα (10) αφορούσαν σχέδια 
υπηρεσίας. 
 
Η ολομέλεια του σώματος κατά την υπό εξέταση σύνοδο ψήφισε σε νόμους διακόσια 
δέκα (210) νομοσχέδια και σαράντα (40) προτάσεις νόμου και ενέκρινε εκατό 
δεκαοκτώ (118) κανονισμούς, από τους οποίους έξι (6) αφορούσαν σχέδια 
υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, καταψήφισε έντεκα (11) νομοσχέδια, τέσσερις (4) 
προτάσεις νόμου και απέρριψε έναν (1) κανονισμό. Επίσης, η εκτελεστική εξουσία 
απέσυρε δεκαεπτά (17) νομοσχέδια και δεκαέξι (16) κανονισμούς και, με τη 
σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους, αποσύρθηκαν τριάντα έξι (36) προτάσεις 
νόμου. Σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος κατατέθηκαν στη 
Βουλή και ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν αυθημερόν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
τέσσερα (4) νομοσχέδια και δύο (2) προτάσεις νόμου. Ειδική αναφορά για τα εν 
λόγω νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που ψηφίστηκαν με τη μορφή του 
κατεπείγοντος γίνεται στο Κεφάλαιο Ζ΄, που αφορά το Αρχείο της Βουλής. 
 
Σημειώνεται, για σκοπούς συγκριτικής αναφοράς, ότι κατά τις αμέσως προηγούμενες 
συνόδους, δηλαδή την Πέμπτη Σύνοδο και την Έκτακτη Σύνοδο της Δέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου, ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής εκατόν 
εβδομήντα ένα (171) και δεκατρία (13) νομοσχέδια, αντίστοιχα, [δηλαδή συνολικά 
εκατόν ογδόντα τέσσερα (184)], εβδομήντα μία (71) προτάσεις νόμου και τέσσερις 
(4), αντίστοιχα, [δηλαδή συνολικά εβδομήντα πέντε (75)] και εγκρίθηκαν εξήντα 
εννέα (69) και τέσσερις (4) κανονισμοί, αντίστοιχα, [δηλαδή συνολικά εβδομήντα 
τρεις (73)]. Τόσο ο αριθμός των κανονισμών που κατατέθηκαν όσο και ο αριθμός 
των κανονισμών που εγκρίθηκαν κατά την Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδο είναι 
αρκετά αυξημένος σε σύγκριση με αυτόν των συνόδων της Δέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου. Συγκριτικά στοιχεία για όλες τις συνόδους της Δέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.  
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή για επανεξέταση, με βάση τη 
σχετική συνταγματική πρόνοια, τέσσερις (4) ψηφισθέντες νόμους. Η μία (1) 
αναπομπή έγινε αποδεκτή από τη Βουλή, ενώ οι τρεις (3) απορρίφθηκαν. Επίσης, το 
2016 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς στο Ανώτατο 
Δικαστήριο, με βάση τα άρθρα 140 και 141 του συντάγματος, σε δεκαέξι (16) 
περιπτώσεις και σε δύο (2) περιπτώσεις οι σχετικές αποφάσεις εκκρεμούν. Οι οκτώ 
(8) από τις δεκαέξι (16) αυτές Αναφορές αφορούσαν τη νομοθεσία για το πόθεν 
έσχες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αναλυτική κατάσταση για τις αναπομπές και τις 
Αναφορές υπάρχει στο Κεφάλαιο Ζ΄, που αφορά το Αρχείο της Βουλής. Με βάση τις 
δεκατέσσερις (14) αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έχουν ήδη εκδοθεί, 
κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος για το ασυμβίβαστο ορισμένων αξιωματούχων προς 
ορισμένες δραστηριότητες και ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε, καθώς και ο νόμος 
για τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσίας (πόθεν έσχες) του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, των υπουργών και 
των υφυπουργών, των βουλευτών και των ευρωβουλευτών, καθώς και ο νόμος που 
αφορά άλλους αξιωματούχους και οι σχετικοί νόμοι δημοσιεύτηκαν. Οι νόμοι αυτοί 
κρίθηκαν συνταγματικοί, με εξαίρεση κάποιες πρόνοιές τους, και με βάση τις 
διατάξεις τους οι πιο πάνω αξιωματούχοι επιβάλλεται να καταθέσουν δήλωση 
περιουσιακών στοιχείων και για τους/τις συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους. Το 
μέρος της δήλωσης που αφορά τον ίδιο τον αξιωματούχο θα δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα της Βουλής. 
 
Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς στο Ανώτατο 
Δικαστήριο, στις 25 Απριλίου 2017, σχετικά με τους σχολικούς εορτασμούς για το 
ενωτικό δημοψήφισμα. Η απόφαση για την Αναφορά αυτή εκκρεμεί στο Ανώτατο 
Δικαστήριο. Σκοπός της Αναφοράς είναι η γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
αν ο νόμος που ψήφισε η Βουλή είναι αντίθετος και ασύμφωνος με την αρχή της 
διάκρισης των εξουσιών και τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι με 
βάση τις πρόνοιες του νόμου αυτού στις σχολικές επετείους κατά τις οποίες γίνεται 
ανάγνωση μνημονίων ή φυλλαδίων συμπεριλαμβάνεται και η επέτειος του ενωτικού 
δημοψηφίσματος. 
 
Πρόσθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, στις 2 Αυγούστου 2017, σχετικά με το νόμο που ψήφισε η 
Βουλή με τίτλο «Ο Καταργητικός του περί της Ρύθμισης Θεμάτων 
Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014 Νόμος του 2017». Σκοπός της Αναφοράς είναι 
η γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά πόσο ο νόμος αυτός είναι αντίθετος 
και ασύμφωνος με σχετικές συνταγματικές διατάξεις και με την αρχή της διάκρισης 
των εξουσιών. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ενεγράφησαν ενώπιον των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών χίλια τριακόσια είκοσι τέσσερα (1 324) θέματα για σκοπούς 
αυτεπάγγελτης εξέτασης και αποσύρθηκαν/διαγράφηκαν εβδομήντα τρία (73). Ο 
αριθμός των θεμάτων αυτών κρίνεται πάρα πολύ αυξημένος συγκριτικά με τις 
προηγούμενες συνόδους. Αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι κατά την Πέμπτη και 
την Έκτακτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου ενεγράφησαν συνολικά 
διακόσια τριάντα εννέα (239) αυτεπάγγελτα θέματα. Ο αριθμός των αυτεπάγγελτων 
θεμάτων που ενεγράφησαν κατά την παρούσα σύνοδο είναι τριπλάσιος από το μέσο 
όρο των συνόδων της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Συγκριτικά στοιχεία για όλες 
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τις συνόδους της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - 
Γραφικές Παραστάσεις.  
 
Παράλληλα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ενεγράφησαν για συζήτηση στο 
Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας της Βουλής τα ακόλουθα τρία (3) νέα θέματα:  

1. «Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό». 

2. Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως για τα θέματα:  

 «Η λειτουργία των θεσμών που διέπουν τον ανταγωνισμό στην Κύπρο». 

 «Οι δυνατότητες της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού να 
ανταποκριθεί στις καταστάσεις ολιγοπωλίων που έχουν δημιουργηθεί 
στην Κύπρο». 

3. Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως για το θέμα «Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και ειδικότερα της λειτουργίας των θεσμών ελέγχου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Ελεγκτική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, μονάδες 
εσωτερικού ελέγχου)». 

 
Η ολομέλεια της Βουλής συζήτησε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό σε 
πολύωρη ειδική έκτακτη σύνοδό της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στα 
πλαίσια της συζήτησης θεμάτων στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας της Βουλής 
ετοίμασε έκθεση σε σχέση με τα θέματα «Η λειτουργία των θεσμών που διέπουν τον 
ανταγωνισμό στην Κύπρο» και «Οι δυνατότητες της Επιτροπής Προστασίας 
Ανταγωνισμού να ανταποκριθεί στις καταστάσεις ολιγοπωλίων που έχουν 
δημιουργηθεί στην Κύπρο». Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στην ολομέλεια του 
σώματος στις 7 Απριλίου 2017 και η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως αυτά 
παραμείνουν στις εκκρεμότητές της για παρακολούθηση, ώστε να τυγχάνουν 
επανεξέτασης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. 
 
Ειδικότερα, η επιτροπή με βάση τα συμπεράσματά της στην εν λόγω έκθεση μεταξύ 
άλλων κάνει έκκληση προς την εκτελεστική εξουσία να ενισχύσει το συντομότερο 
δυνατό όλους τους θεσμούς που ασχολούνται με θέματα ανταγωνισμού, διότι η 
αδυναμία και αναποτελεσματικότητα ως προς την εκτέλεση του έργου τους 
επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία και ευνοούν τη δημιουργία μονοπωλίων και 
ολιγοπωλίων και επιδρούν αρνητικά στο επιθυμητό επίπεδο ζωής των πολιτών. 
Επίσης, η επιτροπή δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εκεί και όπου το κρίνει σκόπιμο και 
όπου αυτό είναι εφικτό, καταβάλλοντας προσπάθεια με όλα τα μέσα που διαθέτει, 
είτε μέσω της νομοθετικής οδού είτε μέσω εκθέσεων και επιστολών της προς την 
εκτελεστική εξουσία, για τη λήψη μέτρων για υλοποίηση των εισηγήσεών της. 
 
Επίσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην ολομέλεια 
δύο (2) θεμάτων. Επιπρόσθετα, για ορισμένα θέματα οι αρμόδιες επιτροπές 
προώθησαν στην ολομέλεια της Βουλής εκθέσεις κατ’ εφαρμογή του σχετικού 
Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.  
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Σημειώνεται ότι, με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του περί Επιτρόπου 
Διοικήσεως Νόμου, ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ύστερα από εισήγηση 
του Υπουργικού Συμβουλίου και με την προηγούμενη σύμφωνη απόφαση της 
πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε την εισήγηση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για το διορισμό νέου Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βάση σχετική επιστολή του Υφυπουργού 
παρά τω Προέδρω προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 
20 Μαρτίου 2017. Σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή, λόγω του ότι ο διορισμός της 
κ. Ελίζας Σαββίδου στη θέση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε λήξει στις 15 Μαρτίου 2017, έγινε εισήγηση για 
διορισμό της κ. Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδη στην εν λόγω θέση. Με βάση τα πιο πάνω 
η ολομέλεια της Βουλής, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, αποφάσισε την 31η Μαρτίου 2017 να δώσει τη συγκατάθεσή της για το 
διορισμό της Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδη στο αξίωμα του Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 
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 Έκτακτη Σύνοδο της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου η ολομέλεια της 
Βουλής σε συνεδρία της, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2016, αποφάσισε να επικυρώσει 
απόφαση της Επιτροπής Επιλογής και να συστήσει Ad Hoc Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής. 
Της ad hoc αυτής επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του σώματος και συμμετέχουν 
σε αυτή άλλα οκτώ (8) μέλη, ένα (1) από κάθε κόμμα που εκπροσωπείται στη 
Βουλή. Αρμοδιότητα της επιτροπής αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναθεώρηση 
του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των επιτροπών και της 
ολομέλειας της Βουλής. Η ad hoc αυτή επιτροπή συνήλθε σε τέσσερις (4) 
συνεδριάσεις και εξέτασε εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από κοινοβουλευτικά 
κόμματα, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για το τι ισχύει σε άλλα κοινοβούλια στον 
τομέα αυτό και ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα λειτουργίας των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών και της ολομέλειας. Στη βάση των πιο πάνω και άλλων εισηγήσεων, της 
κοινοβουλευτικής εμπειρίας και πρακτικής, καθώς και μεγάλου προβληματισμού για 
την τροποποίηση/βελτίωση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων 
ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής σχετικό έγγραφο εργασίας, το οποίο 
άρχισε να εξετάζεται κατ’ άρθρο από την επιτροπή. Στη διαμόρφωση του εγγράφου 
αυτού λήφθηκαν επίσης υπόψη οι προγραμματικές θέσεις του Προέδρου της Βουλής 
για την ανάγκη αναβάθμισης του κοινοβουλευτικού έργου, καθώς και οι εισηγήσεις 
των συσκέψεων του τέως και του νυν Προέδρου της Βουλής με τους προέδρους των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και τους αρχηγούς ή/και εκπροσώπους των κομμάτων. 
Η επιτροπή συνεχίζει με την κατ’ άρθρο μελέτη του εγγράφου εργασίας. 
 
Επίσης, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες συνήλθε σε δύο (2) 
συνεδρίες, στις 7 Ιουνίου και την 21η Ιουλίου 2017, μετά την έκδοση της πρόσφατης 
απόφασης/ γνωμάτευσης του Ανώτατου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2017, 
σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής, οι 
υπουργοί, συμπεριλαμβανομένων και των υφυπουργών, οι βουλευτές, 
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συμπεριλαμβανομένων και των ευρωβουλευτών, υποχρεώνονται να υποβάλλουν 
δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς και των συζύγων και των 
ανήλικων τέκνων τους, η οποία ακολούθως θα δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της 
Βουλής και ειδικότερα μόνο το μέρος της δήλωσης που αφορά τους ίδιους τους 
αξιωματούχους. Η ίδια κοινοβουλευτική επιτροπή συνήλθε σε δύο (2) νέες 
συνεδρίες, στις 2 και 28 Αυγούστου 2017, για ανταλλαγή απόψεων για υλοποίηση 
των πιο πάνω ρυθμίσεων.  
 
Παράλληλα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνέχισε τη λειτουργία της η 
υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και των τρόπων 
αντιμετώπισής του. Την υποεπιτροπή απασχόλησε ο τρόπος αξιοποίησης της 
έκθεσης που συνέταξε η αμέσως προηγούμενη υποεπιτροπή για το θέμα αυτό, που 
εγκρίθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και παραπέμφθηκε για 
εξέταση από την ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται ότι η συζήτηση γύρω από το 
θέμα αυτό δεν κατέστη εφικτή στο χρόνο εκείνο λόγω της διάλυσης της Βουλής για 
σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό τη νέα της σύνθεση, 
εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει την εξέταση του όλου θέματος, γι’ αυτό και 
συνέστησε εκ νέου υποεπιτροπή για το θέμα αυτό με σκοπό τη συνέχιση των 
εργασιών της.  
 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προώθησε 
στην ολομέλεια της Βουλής για κύρωση ένα μεγάλο αριθμό συμβάσεων και 
πρωτοκόλλων, που ανήλθε στα είκοσι τέσσερα (24). 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κατατέθηκαν επίσης οι ετήσιες εκθέσεις του 
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Επιτρόπου Διοικήσεως, υπουργείων και 
άλλων οργανισμών, καθώς και άλλες εκθέσεις που κατατίθενται με βάση τις 
πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών, όπως του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, του Εφόρου 
Φορολογίας, του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Εφόρου 
Αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης από τις καθ’ ύλην 
αρμόδιες επιτροπές. Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε την Ετήσια Έκθεση 
του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2015, που αφορά όλα τα 
υπουργεία, τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 
καθώς και τη Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2015, που εγκρίθηκε από την 
ολομέλεια της Βουλής στις 7 Οκτωβρίου 2016. 
 
Κατά την ίδια περίοδο υποβλήθηκε επίσης από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή 
έκθεση προς την ολομέλεια της Βουλής για δύο (2) νομοσχέδια με τα οποία 
τροποποιείται ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2017. 
 
Κατά την ίδια περίοδο αποδεσμεύθηκε επίσης από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή 
αριθμός κονδυλίων, με σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια 
δαπανών από υπουργεία ή και ημικρατικούς οργανισμούς που είχαν δεσμευθεί από 
την επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης και έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού 
ή των ετήσιων προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών. Ειδικότερα, η επιτροπή 
ενέκρινε εβδομήντα τρεις (73) περιπτώσεις αποδεσμεύσεων κονδυλίων, εκ των 
οποίων οι εβδομήντα μία (71) αφορούσαν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι δύο (2) 
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προϋπολογισμούς ημικρατικών οργανισμών, οι οποίες ζητήθηκαν με σχετικές 
επιστολές από τα αρμόδια υπουργεία για τη διενέργεια δαπανών για διάφορους 
σκοπούς ή προγράμματα.   
 
Η επιτροπή εξέτασε επίσης τριάντα δύο (32) αιτήματα που αφορούν την εξαίρεση 
από την αναστολή πλήρωσης θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
σύμφωνα με τον περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο όπως αυτός τελευταίως 
τροποποιήθηκε, και αποπαγοποίησε συναφώς αριθμό θέσεων που αφορούν μεταξύ 
άλλων την κάλυψη των αναγκών διάφορων υπουργείων και νομικών προσώπων 
δημόσιου δικαίου, καθώς και τις ανάγκες των δικαστηρίων, της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κυπριακού στρατού και της 
αστυνομίας. 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 2017 ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 και ο νέος 
κρατικός προϋπολογισμός τέθηκε σε ισχύ αμέσως με την έναρξη του νέου 
οικονομικού έτους, τηρώντας έτσι το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος, αφού 
προηγήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2016 η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον 
της ολομέλειας του σώματος. Μελετήθηκε ακόμη και προωθήθηκε για έγκριση 
μεγάλος αριθμός προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών και άλλων οργανισμών 
δημόσιου δικαίου για το 2017, που ανέρχονται στους τριάντα οκτώ (38) και οι οποίοι 
εμφαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ. 
 

Νομοθετικό έργο 

Σε υλοποίηση του στόχου για την παραγωγή καλύτερου νομοθετικού έργου η Βουλή 
προχωρά με τη δημιουργία Νομικού και Νομοτεχνικού Τμήματος παράλληλα με το 
Τμήμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, εντός της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών. Η δημιουργία των τμημάτων αυτών αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο της 
ίδιας της Βουλής όσο και της κυβέρνησης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και άλλων φορέων. Με τις 
ενέργειες αυτές η Βουλή στοχεύει στη βελτίωση του παραγόμενου νομοθετικού 
έργου και στην κάλυψη ενός κενού στον τομέα αυτό, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Δημοκρατίας δεν παρέχει υπηρεσίες νομικού συμβούλου στη Βουλή και ιδιαίτερα 
όσον αφορά προτάσεις νόμου. 
 
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. Ιδιαίτερης μνείας στον τομέα του νομοθετικού έργου αξίζει η 
τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, με σκοπό τη διαμόρφωση 
ενός σύγχρονου και λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για την εισαγωγή του ΓΕΣΥ, 
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ασθενών για την παροχή σε 
αυτούς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας υγείας, νομοθεσίας που κατέστη 
δυνατή η ψήφισή της μετά από πολύωρες συνεδριάσεις και συσκέψεις. Σημειώνεται 
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ότι νομοσχέδιο που εισηγείτο τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για το ΓΕΣΥ 
κατατέθηκε αρχικά το 2007, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ψήφισή του. Σημειώνεται 
περαιτέρω ότι ο βασικός νόμος για το ΓΕΣΥ πρωτοθεσπίστηκε το 2001, αλλά δεν 
εφαρμόστηκε έκτοτε. Συγκεκριμένα, με τις νομοθεσίες που ενέκρινε πρόσφατα η 
Βουλή εκσυγχρονίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για το ΓΕΣΥ με καθολική κάλυψη για 
όλους τους πολίτες, που μπορούν πλέον ελεύθερα να επιλέξουν το γιατρό τους είτε 
από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, με τη νέα νομοθεσία για το 
ΓΕΣΥ διασαφηνίζονται μεταξύ άλλων οι διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι διατάξεις που καθορίζουν τους δικαιούχους 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας μέσω του ΓΕΣΥ, καθώς και αυτές που προβλέπουν την 
καταβολή των απαιτούμενων εισφορών και τον τρόπο είσπραξής τους. Περαιτέρω, 
εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη συμπληρωμή και στη συνεισφορά που θα 
καταβάλλει η κάθε πλευρά για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος 
υγείας.   
 
Συναφώς, έχει προωθηθεί παράλληλα η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων 
με νόμο που ψηφίστηκε, ο οποίος προβλέπει την ίδρυση οργανισμού δημόσιου 
δικαίου, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων και των κέντρων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις 
περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, καθώς και την ευθύνη για εφαρμογή 
της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας στα δημόσια νοσηλευτήρια. Με το νόμο 
αυτό θα δοθεί η ευχέρεια στα δημόσια νοσηλευτήρια να ορθοποδήσουν και να 
λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον που να μπορεί να κοστολογούν και να τιμολογούν 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ώστε να καθίστανται ανταγωνιστικά.   
 
Περαιτέρω, με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του πιο πάνω νόμου ρυθμίζεται 
το εργασιακό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται για το προσωπικό που θα προσληφθεί 
από τον αυτόνομο οργανισμό που θα ιδρυθεί. Ειδικότερα, καθορίζονται οι όροι 
εργοδότησης των υπαλλήλων του οργανισμού, καθώς και οι διαδικασίες πρόσληψης, 
αξιολόγησης και πειθαρχικού ελέγχου αυτών. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις αναμένεται 
να επιτευχθεί ένας σύγχρονος τρόπος διοίκησης και καλύτερης αξιοποίησης του 
ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, που θα συμβάλει αφενός στην 
αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και αφετέρου στη 
διοικητική και λειτουργική αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτηρίων, ώστε αυτά να 
καταστούν ανταγωνιστικά και ευέλικτα στα πλαίσια της επικείμενης εφαρμογής του 
ΓΕΣΥ. 
 
Προωθήθηκε η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
μέσω της θέσπισης νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει το δικαίωμα προσώπου 
που υπέστη ζημιά λόγω παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού από επιχείρηση 
ή ένωση επιχειρήσεων για αξίωση πλήρους αποζημίωσης κατά των εν λόγω 
επιχειρήσεων, τους κανόνες αναφορικά με την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων, 
την ευθύνη των επιχειρήσεων ή των ενώσεων επιχειρήσεων που παραβίασαν το 
δίκαιο του ανταγωνισμού για τη ζημιά που προκλήθηκε σε τρίτους, καθώς και την 
ισχύ των αποφάσεων της ΕΠΑ στις διαδικασίες αγωγών αποζημίωσης ενώπιον 
δικαστηρίου. 
 
Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστής και ως “Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης”, που 
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αποτελεί μια συμφωνία ορόσημο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
και της ενδοοικογενειακής βίας, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί οδοδείκτη στον 
τομέα αυτό και αποτελεί ένα αίτημα της Βουλής εδώ και χρόνια, που ικανοποιείται. 
 
Θεσμοθετήθηκε το αξίωμα του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα ναυτιλίας 
και η μετεξέλιξη και μετονομασία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας σε 
Υφυπουργείο Ναυτιλίας με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2018. 
 
Επίσης, μελετήθηκε σε πολλές συνεδρίες το νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση 
της δημόσιας υπηρεσίας, μέρος του οποίου εγκρίθηκε από τη Βουλή, μέρος 
απορρίφθηκε και εκκρεμεί άλλο μέρος. 
 
Εγκρίθηκαν περαιτέρω οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2016 και οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι 
Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2016, με στόχο την 
αναθεώρηση των κριτηρίων πρόσληψης υποψηφίων ως μελών της αστυνομίας στο 
βαθμό του αστυφύλακα και των ειδικών αστυνομικών. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο αναθεωρήθηκε και εκσυγχρονίστηκε το 
κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τους διορισμούς, την ιεραρχία, τις προαγωγές και τις 
αφυπηρετήσεις αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας. 
 
Στα πλαίσια των εργασιών της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μελέτησε και 
προώθησε στην ολομέλεια της Βουλής, όπου και ψηφίστηκε σε νόμο, το νομοσχέδιο 
για την Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Η 
νομοθεσία αυτή δημιουργεί το Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για 
την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και 
της Παιδικής Πορνογραφίας, το οποίο θα έχει την ευθύνη και το συντονισμό όλων 
των ενεργειών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. 
 
Περαιτέρω, προωθήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής και εγκρίθηκε πρόταση νόμου, 
που εκκρεμούσε από το 2003, ώστε να προστατευθούν από βασανιστήρια και άλλες 
μορφές σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας οι 
κρατούμενοι σε αστυνομικούς σταθμούς. 
 
Παράλληλα, τροποποιήθηκε περαιτέρω η νομοθεσία για τη διενέργεια εράνων και 
ιδιαίτερα στους περιβόλους των εκκλησιών. 
 
Θεσπίστηκε νομοθεσία για το γάλα και ειδικότερα για τη σύναψη συμβάσεων για την 
παράδοση νωπού γάλακτος. Με τη νομοθεσία αυτή καθορίζονται τα αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζει η Δημοκρατία στα πλαίσια της 
αποτελεσματικότερης εφαρμογής της πράξης της ΕΕ με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του EK και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου” και ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων 
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του εν λόγω κανονισμού που αφορούν τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 
 
Παράλληλα, προωθήθηκαν σχετικοί κανονισμοί που αφορούν τη ρύθμιση διάφορων 
ειδών και ποικιλιών σπόρων, ενώ τροποποιήθηκε και η νομοθεσία που αφορά τις 
προδιαγραφές για την παραγωγή, ταξινόμηση, σήμανση και εμπορία των βρώσιμων 
αυγών. 
 
Τροποποιήθηκαν επίσης οι κανονισμοί που ρυθμίζουν τη διαδικασία χορήγησης 
άδειας υλοτομίας δέντρων και θάμνων που φύονται σε γη έξω από κρατικά δάση. 
 
Με τη θέσπιση του περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών 
Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου του 2017 προωθήθηκαν 
μεταξύ άλλων νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Εισαγωγή ρυθμίσεων οι οποίες να καθορίζουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των οργανισμών και των οντοτήτων που διαχειρίζονται συλλογικά 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, των χρηστών, καθώς και των 
δικαιούχων των εν λόγω δικαιωμάτων. 

2. Ίδρυση ανεξάρτητης αρχής με την ονομασία “Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών Δικαιωμάτων”, η οποία θα τηρεί μητρώα εγγραφής των 
οργανισμών και των οντοτήτων που διαχειρίζονται συλλογικά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ασκώντας έλεγχο ως προς τη συμμόρφωσή τους με 
τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου. 

3. Εισαγωγή ρυθμίσεων, βάσει των οποίων προβλέπεται η δυνατότητα τόσο 
δικαστικής όσο και εξώδικης επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ 
οργανισμών ή οντοτήτων συλλογικής διαχείρισης, χρηστών και δικαιούχων 
πνευματικών δικαιωμάτων.   

 
Περαιτέρω, προωθήθηκε νομοθεσία για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών για σκοπούς εναρμόνισης. 
 
Στον τομέα του εργατικού δικαίου η Βουλή πρόσθεσε κατά την απελθούσα σύνοδο 
ορισμένα πολύ σημαντικά νομοθετήματα στην εθνική έννομη τάξη. Τέτοια ήταν τα 
ακόλουθα:  

 Ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων 
στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Νόμος του 2017 με τον οποίο 
επιτεύχθηκε εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το κοινοτικό 
κεκτημένο στον τομέα των μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων.  

 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και για 
συναφή θέματα Νόμος του 2017, ο οποίος κατήργησε τον υπάρχοντα μέχρι 
τότε νόμο και επέφερε εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων στην Κύπρο στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για 
σκοπούς διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών και της διοικητικής συνεργασίας 
μέσω ενός συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI).  
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 Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017 με τον οποίο επιτεύχθηκε εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού 
πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων και της διοικητικής συνεργασίας μέσω του 
προαναφερθέντος ίδιου συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(IMI). Ειδικότερα, με τον τελευταίο υπό αναφορά νόμο εισήχθησαν μεταξύ 
άλλων ρυθμίσεις για την εισαγωγή του θεσμού της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, δηλαδή ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού με το οποίο 
αποδεικνύεται είτε ότι ο επαγγελματίας πληρεί τις προϋποθέσεις για την 
παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία σε προσωρινή και περιστασιακή βάση είτε 
η αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων για σκοπούς εγκατάστασης 
στη Δημοκρατία.   

 Άλλες σημαντικές ρυθμίσεις του νόμου αυτού περιλαμβάνουν την εισαγωγή του 
θεσμού της μερικής πρόσβασης σ’ ένα επάγγελμα, την αναγνώριση της 
επαγγελματικής πρακτικής άσκησης σε άλλο κράτος μέλος, την εισαγωγή 
μηχανισμού προειδοποίησης μέσω του συστήματος πληροφόρησης ΙΜΙ, σε 
περίπτωση επιβολής ποινών σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης ανηλίκων, και τη διασφάλιση συνθηκών 
διαφάνειας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα θέματα που 
αφορούν πρόσβαση στα νομοθετικά ρυθμισμένα επαγγέλματα. 

 
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην καινοτομία που επήλθε στο πεδίο της 
συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή με τη νομοθετική 
καθιέρωση του θεσμού της παροχής άδειας πατρότητας, μια πρωτοβουλία που 
ξεκίνησε μέσα από πρόταση νόμου, όπως και πολλές άλλες συναφείς νομοθεσίες για 
την υιοθέτηση των οποίων η πρωτοβουλία ανήκει σε μέλη της Βουλής. Πιο 
συγκεκριμένα, με τη θέσπιση του περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμου του 2017 
και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2017 
παραχωρήθηκε η δυνατότητα εξασφάλισης άδειας πατρότητας διάρκειας δύο 
συνεχόμενων εβδομάδων σε συζύγους των οποίων η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε 
παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας ή στις περιπτώσεις που ο ίδιος και η σύζυγός 
του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι δώδεκα ετών, καθώς και του 
αντίστοιχου επιδόματος που θα παρέχεται μέσω του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Παράλληλα, συμπληρώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την 
παρένθετη μητρότητα με την τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας 
Νόμου, ώστε γυναίκα που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας να καθίσταται 
δικαιούχος της άδειας μητρότητας, αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τις βιολογικές μητέρες και τις 
μητέρες που υιοθετούν παιδί. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνεται διάταξη για την 
παραχώρηση άδειας μητρότητας στην παρένθετη μητέρα διάρκειας δεκατεσσάρων 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της αντίστοιχης άδειας για τις 
βιολογικές μητέρες είναι δεκαοκτώ εβδομάδες και για τις μητέρες που υιοθετούν 
παιδί δεκαέξι εβδομάδες. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο αναθεωρήθηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει τη 
σύσταση και τη λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων και καταργήθηκε η νομοθεσία 
που διέπει τη λειτουργία των λεσχών και συναφώς ο θεσμός των λεσχών μέσα από 
μια διαδικασία που διήρκησε αρκετά χρόνια και μέσα από πολλές συνεδριάσεις της 
επιτροπής. 
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Παράλληλα, η επιτροπή εξέτασε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκλογές σ’ όλα 
τα επίπεδα. Ειδικότερα, τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την εκλογή 
Προέδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά τη διενέργεια προεκλογικών δαπανών από 
τους υποψηφίους, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο για την εκλογή μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, όσον αφορά τη διαδικασία πλήρωσης βουλευτικής 
έδρας που κενώνεται πριν από την έναρξη της βουλευτικής περιόδου. Επιπρόσθετα, 
τροποποιήθηκαν οι οικείες νομοθεσίες για την εκλογή δημάρχων, μελών δημοτικών 
συμβουλίων, κοινοταρχών και μελών κοινοτικών συμβουλίων, ώστε να δύνανται υπό 
προϋποθέσεις να υποβάλλουν υποψηφιότητα και πρόσωπα τα οποία 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Περαιτέρω, 
τροποποιήθηκε η εκλογική νομοθεσία, έτσι που η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
να μην είναι υποχρεωτική. 
 
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
μελέτησε τα πιο κάτω νομοσχέδια και τις πιο κάτω προτάσεις νόμου, οι οποίες όμως 
καταψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής: 

  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε κατά τις γενικές δημοτικές εκλογές να 
ανακηρύσσεται δήμαρχος ο υποψήφιος που λαμβάνει πέραν του πενήντα τοις εκατόν 
του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων, αντί του υποψηφίου που λαμβάνει τις 
περισσότερες έγκυρες ψήφους όπως ίσχυε.) 

  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε κατά τις γενικές κοινοτικές εκλογές 
να ανακηρύσσεται κοινοτάρχης ο υποψήφιος που λαμβάνει πέραν του πενήντα τοις 
εκατόν του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων, αντί του υποψηφίου που 
λαμβάνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους όπως ίσχυε.) 

  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να καταργηθεί η δυνατότητα των 
κοινοτικών συμβουλίων να επιβάλλουν στο κράτος ετήσια εισφορά για την παροχή 
κοινοτικών υπηρεσιών, η οποία υπολογίζεται με βάση την αξία της κρατικής περιουσίας 
που βρίσκεται στα όρια της οικείας κοινότητας.) 

  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015. 
[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου, ώστε να καταργηθεί η υποχρέωση του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας να αποστέλλει σε κάθε ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας με τη 
συμπλήρωση της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας γραπτή ειδοποίηση με την 
οποία να του γνωστοποιεί την αξία της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας την 
οποία κατέχει.] 

  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2016. 
(Τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε 
οι εκλογείς να δικαιούνται να ψηφίζουν αυτοπροσώπως στα κατά τόπους 
εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό ταχυδρομικά παραρτήματα, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θα καθορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών με διάταγμά του που θα 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.) 

  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 
(Τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε 
να μειωθεί ο προβλεπόμενος σε αυτόν ελάχιστος αριθμός εκλογέων που απαιτείται για 
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τη λειτουργία εκλογικού κέντρου, τόσο στη Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό, από 
τριάντα εκλογείς, που ισχύει σήμερα, σε δεκαπέντε εκλογείς.) 

 
Τέλος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο κάτω νομοσχέδιο, 
το οποίο όμως κατά το στάδιο της προώθησής του στην ολομέλεια της Βουλής για 
ψήφιση αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία: 

  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011. 
(Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του, οι οποίες μεταξύ άλλων 
ρυθμίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύναται να αποκτάται δικαίωμα διόδου ή 
οποιοδήποτε προνόμιο, ελευθερία, δουλεία ή άλλο δικαίωμα ή πλεονέκτημα επί της 
ακίνητης ιδιοκτησίας άλλου προσώπου.) 

 
Επίσης, αναθεωρήθηκαν οι νομοθεσίες βάσει των οποίων επιβάλλονται ετήσιος 
φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των 
δημοτικών ορίων, καθώς και αποχετευτικά τέλη, ώστε να εκσυγχρονιστούν υπό το 
φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας 
και ειδικότερα της διενέργειας της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 
1ης Ιανουαρίου 2013. 
 
Προωθήθηκαν επίσης ρυθμίσεις για το σχεδιασμό οδών και οικοδομών, με στόχο τη 
διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης τους από τους πολίτες, καθώς και 
την πυροπροστασία. 
 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως σε πέντε 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 10ης Μαΐου 
2017 και 21ης Ιουνίου 2017, μελέτησε δύο σημαντικά νομοθετήματα, που 
εκκρεμούσαν από το 2011, τα οποία βελτιώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά 
τον έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν ασυμβιβάστου στο πρόσωπο οποιουδήποτε 
αξιωματούχου της Δημοκρατίας αναφέρεται στον πίνακα του υφιστάμενου νόμου. 
Ειδικότερα, οι νέες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον υφιστάμενο νόμο τον 
καθιστούν πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό όσον αφορά τη διερεύνηση της 
ύπαρξης ασυμβιβάστου. Επιπρόσθετα, με τους νέους κανονισμούς θεσμοθετείται και 
ρυθμίζεται η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας, ακρόασης της υπόθεσης και 
έκδοσης του πορίσματος της αρμόδιας Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου, 
καθώς και η διαδικασία κοινοποίησης και δημοσίευσης του πορίσματος.  
 
Ειδικότερα, με βάση τις πρόνοιες των νέων αυτών κανονισμών, διευκολύνεται το 
έργο της εν λόγω επιτροπής, αφού ρυθμίζεται ολοκληρωμένα η σχετική διαδικασία 
διερεύνησης του ασυμβιβάστου. Πρόθεση της επιτροπής είναι η περαιτέρω βελτίωση 
του σχετικού νομοθετικού πλαισίου με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και τις 
εισηγήσεις της GRECO.   
 
Τροποποιήθηκε για δέκατη φορά το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
ιδιαίτερα οι διατάξεις του που αναφέρονται στην επιβολή θανατικής ποινής, κατά 
τρόπο που να συνάδει τόσο με τις πάγιες θέσεις της Δημοκρατίας για την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής όσο και με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας που πηγάζουν 
τόσο από διεθνείς συμβάσεις όσο και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
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Παράλληλα, τροποποιήθηκε ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος, έτσι ώστε να παρέχεται 
ευχέρεια στο δικαστήριο στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών του κατά την 
επιμέτρηση και την επιβολή ποινής να λαμβάνει υπόψη ως επιβαρυντικό παράγοντα 
το κίνητρο της προκατάληψης κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας 
προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της εθνικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, των γενεαλογικών 
καταβολών, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. 
 
Προωθήθηκε τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, 
έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο κατόπιν σχετικής αίτησης, αν 
το κρίνει δίκαιο και εύλογο για την προστασία του αγοραστή, να επιτρέψει την 
κατάθεση σύμβασης ή την έγερση αγωγής για ειδική εκτέλεση αναφορικά με 
συμβάσεις οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και συνομολογούνται σε οποιοδήποτε 
χρόνο, έστω και αν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη στο βασικό νόμο χρονική 
περίοδος για κατάθεση της σύμβασης. 
 
Επίσης, προωθήθηκε η τροποποίηση του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και 
Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, ώστε να καταστεί πιο 
λειτουργική η εφαρμογή των διατάξεών του. 
 
Τροποποιήθηκε η νομοθεσία για τις παγκύπριες εξετάσεις, ώστε αυτές να 
διαχωριστούν σε παγκύπριες εξετάσεις απόλυσης και σε παγκύπριες εξετάσεις 
πρόσβασης στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της 
Ελλάδας. 
 
Παράλληλα, τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των γραπτών 
εξετάσεων για σκοπούς εγγραφής και κατάταξης εκπαιδευτικών στους πίνακες 
διορισίμων. 
 
Εναρμονίστηκε η νομοθεσία για τη ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και για συναφή θέματα και η 
νομοθεσία για τη ρύθμιση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης και 
για συναφή θέματα.  
 
Παράλληλα, προωθήθηκε η τροποποίηση των κανονισμών για τη διαχείριση της 
εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων και των διαδικασιών αποκλεισμού των οικονομικών 
φορέων από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ώστε να επέλθουν 
αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής Αποκλεισμού. 
 
Στον τομέα του νομοθετικού έργου αξίζει να γίνει αναφορά στην κύρωση της 
Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία υπογράφθηκε στις 12 
Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης 
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή με τον περί της Συμφωνίας 
του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή (Κυρωτικό) Νόμο του 2016. Η εν λόγω 
σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων την επιβολή υποχρέωσης στα συμβαλλόμενα 
μέρη να λάβουν μέτρα, ώστε να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας αρκετά 
κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να 
συνεχίσουν την προσπάθεια για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας 
ακόμα περισσότερο, σε ενάμιση βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά 
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επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι 
και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η κύρωση της συμφωνίας αυτής έχει 
μεγάλη πολιτική σημασία, αφού με τον τρόπο αυτό η ΚΔ διαμηνύει διεθνώς ότι 
αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των κλιματικών αλλαγών και είναι έτοιμη να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη. Περαιτέρω, έχοντας 
συναίσθηση της σοβαρότητας και των πολλαπλών επιπτώσεων του θέματος της 
κλιματικής αλλαγής και της σωστής εφαρμογής και υλοποίησης των στόχων που 
επιβάλλονται βάσει της συμφωνίας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
αποφάσισε όπως εγγράψει αυτεπάγγελτο θέμα με τίτλο «Η στρατηγική εφαρμογής 
της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή», το οποίο θα έχει ήδη τεθεί 
και θα εξακολουθήσει να μελετάται και στο μέλλον για σκοπούς παρακολούθησης 
του τόσο σημαντικού αυτού θέματος για το οποίο ενημερώθηκε πρόσφατα η 
επιτροπή από τον αρμόδιο υπουργό. 
 
Ιδιαίτερης σημασίας ήταν επίσης η τροποποίηση του περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, η οποία απασχόλησε έντονα και 
για μεγάλο χρονικό διάστημα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και 
άλλα μέλη της Βουλής. Με το νόμο αυτό έγινε κατορθωτό να συγκεραστούν όσο το 
δυνατόν περισσότερο οι πολυάριθμες και ιδιαίτερα έντονες και αντικρουόμενες 
απόψεις διάφορων εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να παραχωρηθεί η δυνατότητα 
εξάσκησης της κυνηγετικής δραστηριότητας με αεροβόλο όπλο και με τη χρήση 
ομοιωμάτων θηραμάτων και μηχανικών μέσων που παράγουν μιμητικά κελαηδήματα 
άγριων πτηνών, να βελτιωθούν τα μέτρα προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας, 
των βιοτόπων και των ζωνών ειδικής προστασίας, να εισαχθεί εξώδικη ρύθμιση για 
το σύνολο των αδικημάτων του νόμου, αλλά και το μέτρο της γραπτής παρατήρησης 
για ορισμένα από αυτά, να ρυθμιστεί το κυνήγι με τη συνοδεία κυνηγετικών σκυλιών 
και να εισαχθούν ορισμένες ρυθμίσεις για την προσφορά για κατανάλωση 
θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας σε ξενοδοχεία, υπεραγορές, περίπτερα, 
καταστήματα, πανδοχεία, εστιατόρια, καφενεία, ταβέρνες και άλλους χώρους. 
Ταυτόχρονα, η Βουλή απέτρεψε την εκτελεστική εξουσία από την εισαγωγή της 
ιερακοθηρίας στο κυπριακό κυνήγι, καθώς επίσης την παραχώρηση της δυνατότητας 
απόκτησης μαθητικής άδειας κυνηγιού σε πρόσωπα ηλικίας από δεκατεσσάρων 
ετών με την απόσυρση σχετικών ρυθμίσεων από κυβερνητικό νομοσχέδιο.  
 
Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την κυνηγετική δραστηριότητα θα 
ολοκληρωθεί κατά την επόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο με την έγκριση των 
κανονισμών που αφορούν τους χώρους εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων και την 
κατοχή εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας. 
 
Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος απασχόλησε επίσης σε πολλές 
συνεδρίες της ο περί Σκύλων Νόμος για τις πρόνοιες του οποίου υπάρχουν 
αντικρουόμενες απόψεις, που θα απασχολήσουν την επιτροπή σύντομα. 
 
Εκσυγχρονίστηκε η νομοθεσία που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών σε 
εναρμόνιση με σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. 
 
Παράλληλα, τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την εμπορική 
ναυτιλία και θεσπίστηκε νομοθεσία για την προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για 
εναλλακτικά καύσιμα. 
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Κατά την υπό αναφορά σύνοδο επήλθε επίσης πολύ σημαντική τροποποίηση στο 
νόμο και τους κανονισμούς που αφορούν τον έλεγχο του καπνίσματος, ώστε να 
εκσυγχρονιστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να εναρμονιστεί με σχετική Οδηγία 
της ΕΕ, καθώς και τροποποίηση στο νόμο που αφορά την εξώδικη ρύθμιση των 
σχετικών αδικημάτων, τα οποία διαπράττονται κατά παράβαση των διατάξεων του 
νόμου για τον έλεγχο του καπνίσματος. Ειδικότερα, όσον αφορά τις νέες 
εναρμονιστικές ρυθμίσεις ξεχωρίζουν οι ρυθμίσεις για επιβολή τελών για 
παρεχόμενες υπηρεσίες και η εισαγωγή συνδυασμένων λεκτικών και 
εικονογραφημένων προειδοποιήσεων. Όσον αφορά τις κυριότερες νέες εθνικές 
ρυθμίσεις, καθιερώνεται η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους 
εσωτερικούς ή κλειστούς δημόσιους χώρους και σε όλους τους εσωτερικούς ή 
κλειστούς χώρους εργασίας, εξαιρουμένης της κατοικίας. Περαιτέρω, απαγορεύεται 
το κάπνισμα στους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των ιδιωτικών ή δημόσιων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των νοσοκομείων και κέντρων υγείας με 
εξαίρεση αυτούς που θα καθοριστούν από τη διεύθυνση του νοσοκομείου ως χώροι 
στους οποίους θα επιτρέπεται το κάπνισμα. Επιπρόσθετα, το κάπνισμα 
απαγορεύεται και στους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους εκδηλώσεων που 
προορίζονται για ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων των παιδοτόπων και άλλων 
οργανωμένων χώρων συνάθροισης παιδιών. Τέλος, περιλαμβάνεται πρόνοια για 
επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων της σχετικής 
νομοθεσίας. 
 
Άλλη σημαντική τροποποίηση που υιοθετήθηκε κατά την υπό εξέταση σύνοδο 
αφορά το νόμο για την άδεια οδήγησης που προβλέπει την παροχή της δυνατότητας 
σε όσους αιτητές άδειας οδήγησης το επιθυμούν να γίνονται δυνητικοί δότες 
οργάνων σε περίπτωση θανάτου τους, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού στην αλτρουιστική πράξη της μεταθανάτιας δωρεάς οργάνων για 
σκοπούς μεταμόσχευσης. 
 
Παράλληλα, τροποποιήθηκε η νομοθεσία για τα καλλυντικά προϊόντα, ώστε αυτή να 
συνάδει με το νεώτερο κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό. 
 

Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 
Δημόσιων Δαπανών συνέχισε και κατά την απελθούσα σύνοδο την άσκηση του 
δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου σε διάφορους τομείς του δημόσιου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η επιτροπή συζήτησε θέματα που αφορούσαν τον 
έλεγχο της σύμβασης του κράτους με τις αναδόχους εταιρείες για τη διαχείριση του 
λιμανιού της Λεμεσού, τις διαδικασίες για τη μετατροπή δωματίου ιατρικού κέντρου 
σε φυλακή, την απόσπαση λειτουργού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην επιλογή κτιρίου για μεταστέγαση του 
Επαρχιακού Κτηματολογίου Αμμοχώστου, τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές σε 
ευρωπαϊκές χώρες, το ζήτημα που προκύπτει από τη λειτουργία του Κεντρικού 
Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών και τον τρόπο καθορισμού του ύψους των 
ενοικίων, τη διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τη 
μεταστέγαση του ΑΞΙΚ, τον έλεγχο της ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης από τη 
διαχείριση επιχορηγήσεων στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές, τους σχεδιασμούς, 
τις μελέτες και το κόστος των αποχετευτικών συστημάτων, την απόσπαση 
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εκπαιδευτικού λειτουργού στη Μόνιμη Αντιπροσωπία της ΕΕ στις Βρυξέλλες και 
πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος κ.ά. 
 

Νομοπαρασκευαστικό έργο 

Το έργο που αναπτύχθηκε κατά την υπό αναφορά σύνοδο ήταν μεγάλο και αξιόλογο 
στον τομέα της ετοιμασίας και/ή επεξεργασίας μεγάλου αριθμού προτάσεων νόμου, 
οι οποίες κατατέθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής από βουλευτές ή 
κοινοβουλευτικές ομάδες. Ειδικότερα, ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή κατά 
την απελθούσα σύνοδο εκατόν είκοσι (120) προτάσεις νόμου. Συγκριτικά αξίζει 
αναφοράς το ότι κατατέθηκαν εκατόν είκοσι δύο (122) προτάσεις νόμου κατά την 
Πέμπτη Σύνοδο και δεκαπέντε (15) κατά την Έκτακτη, εκατό τριάντα έξι (136) 
προτάσεις νόμου κατά την Τέταρτη Σύνοδο, εκατό δεκαέξι (116) προτάσεις νόμου, 
εκατό δεκαοκτώ (118) προτάσεις νόμου και εκατόν είκοσι πέντε (125) προτάσεις 
νόμου κατά την Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη Σύνοδο, αντίστοιχα, της Δέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου. Κατά την Πρώτη Σύνοδο ψηφίστηκαν σαράντα (40) 
προτάσεις νόμου, απ’ αυτές αποσύρθηκαν τριάντα έξι (36) από τους εισηγητές τους 
και τέσσερις (4) απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής.  
 
Ο μεγάλος αριθμός των προτάσεων νόμου που ετοιμάζονται από τις υπηρεσίες της 
Βουλής αποδεικνύει το έργο που επιτελείται στον τομέα αυτό. Κατά την αμέσως 
προηγούμενη Ι΄ Βουλευτική Περίοδο συντάχθηκαν συνολικά εξακόσιες τριάντα δύο 
(632) προτάσεις νόμου από το προσωπικό της υπηρεσίας, σε ορισμένες δε 
περιπτώσεις κάποιες συντάχθηκαν αυθημερόν. Ο πιο πάνω συνολικός αριθμός 
κρίνεται αρκετά μεγάλος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των γραμματέων που 
υπηρετούν στην υπηρεσία και τα παράλληλα πολλαπλά καθήκοντα που αυτοί 
καλούνται να διεκπεραιώσουν, καθώς και τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις για 
παροχή στήριξης στο κοινοβουλευτικό έργο. 
 
Οι υπηρεσίες της Βουλής κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία είτε προτάσεων νόμου 
είτε νομοσχεδίων και κανονισμών που προορίζονται για ψήφιση/έγκριση 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη σύνταξή τους με σαφήνεια και κατά τρόπο 
νομοτεχνικά ομοιόμορφο και όσο το δυνατόν κατανοητό στον πολίτη. Η προσπάθεια 
αυτή θα έχει ουσιαστικότερα αποτελέσματα, όταν υπάρξει καλύτερος συντονισμός 
ως προς αυτή την κατεύθυνση με τους υπόλοιπους συντελεστές της 
νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση κρίνεται 
ότι αποτελεί η συνεχιζόμενη προσπάθεια που καταβάλλει η Κυπριακή Ακαδημία 
Δημόσιας Διοίκησης, διοργανώνοντας σεμινάρια, στα οποία συμβάλλει και η Βουλή, 
που απευθύνονται σε λειτουργούς διάφορων υπηρεσιών που ασχολούνται με τη 
σύνταξη και την προώθηση νομοθετημάτων στα αρμόδια σώματα.  
 
Απώτερος στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη κοινής γλώσσας μεταξύ όλων των 
συντελεστών ως προς τη σύνταξη και τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία για τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, στόχος για την επίτευξη του οποίου η Βουλή είναι 
διατεθειμένη να συμβάλει με τη δική της συμμετοχή. 
 
Παράλληλα, σημειώνεται ότι πέρσι για πρώτη φορά η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 
Διοίκησης και η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας 
συνδιοργάνωσαν εργαστήρι διάρκειας μιας εβδομάδας (18 έως 22 Ιουλίου 2016) με 
θέμα “Legislative Drafting”. Το σεμινάριο αυτό, που επαναλήφθηκε το Μάιο του 
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2017, θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Οκτώβριο. Στα πλαίσια του εργαστηρίου αυτού 
δόθηκε η ευκαιρία διδασκαλίας γύρω από το θέμα αυτό από δύο ειδικούς στον τομέα 
αυτό, που διδάσκουν σε αγγλικά πανεπιστήμια. Τα εργαστήρια αυτά 
παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της υπηρεσίας και θα 
ακολουθήσει άλλο ένα, με στόχο να το παρακολουθήσει όλο το προσωπικό της 
υπηρεσίας. Στο εργαστήριο αυτό δόθηκε η ευκαιρία εξοικείωσης με καλές πρακτικές 
στον τομέα αυτό, σε συνάρτηση και με τα ισχύοντα στην Κύπρο στον ίδιο τομέα. 
 
Η καθιέρωση πλέον της κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
ερωτηματολογίου ανάλυσης αντικτύπου, που καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και άλλες διαστάσεις της νομοθεσίας για κάθε νομοσχέδιο που 
κατατίθεται στη Βουλή, με κάποιες εξαιρέσεις, έχει διευκολύνει το έργο των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Βουλής γενικότερα και θεωρείται πλέον 
απαραίτητο και χρήσιμο συμπλήρωμα στο υλικό που συλλέγουν οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές στα πλαίσια τήρησης του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για 
την καλύτερη προετοιμασία του νομοθετικού έργου. Το ερωτηματολόγιο αυτό 
αναθεωρήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017, ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και 
χρήσιμο, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της Βουλής. Οι μεμονωμένες 
περιπτώσεις στις οποίες η κατάθεση του ερωτηματολογίου αυτού δεν εφαρμόζεται 
με συνέπεια αντιμετωπίζονται σε συνεννόηση με την εκτελεστική εξουσία. 
 
Ορισμένες από τις κύριες βελτιώσεις του νέου πλαισίου ανάλυσης αντικτύπου, το 
οποίο έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα υπουργεία, τη Νομική 
Υπηρεσία και τη γενική διεύθυνση της Βουλής των Αντιπροσώπων και στη βάση 
μελέτης καλών πρακτικών άλλων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Επικέντρωση στην ανάλυση ουσιαστικών επιπτώσεων της νομοθεσίας. 

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

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

α. Νομοθετική ρύθμιση εθνικής πρωτοβουλίας (πλήρης ανάλυση). 

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

γ. Κύρωση διεθνούς σύμβασης (περιληπτική ανάλυση). 

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

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

6. Ενίσχυση πλαισίου παρακολούθησης της ανάλυσης αντικτύπου και αξιολόγηση 
της ποιότητας του SME Test. 
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Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
αλλά και των μελών του σώματος, το φαινόμενο της μη έγκαιρης κατάθεσης 
νομοσχεδίων, ιδιαίτερα εναρμονιστικών, επαναλήφθηκε και φέτος, όπως και τα 
προηγούμενα έτη, αναγκάζοντας τη Βουλή να προχωρήσει στην ψήφιση 
νομοσχεδίων για τα οποία η κυβέρνηση είχε προδεσμευτεί ότι θα ψηφίζονταν σε 
συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, δεσμεύσεις τις οποίες δε γνώριζε πάντοτε η Βουλή, 
αφού δεν είχε πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση γι’ αυτές και το στάδιο της διαδικασίας 
παράβασης σε κάθε περίπτωση. Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε και στην 
περίπτωση της κατάθεσης των νομοσχεδίων των προϋπολογισμών των νομικών 
προσώπων δημόσιου δικαίου, με αποτέλεσμα κάποιοι απ’ αυτούς να εγκριθούν 
ακόμα και το Μάιο, παρά τις σχετικές συνταγματικές πρόνοιες.  
 
Συναφώς, τονίζεται η ανάγκη όπως τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί κατατίθενται 
από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή έγκαιρα, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στις 
καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές να προβαίνουν σε εκτενή συζήτηση, επεξεργασία και 
προώθησή τους στην ολομέλεια της Βουλής στον κατάλληλο χρόνο χωρίς την 
άσκηση χρονικών ή άλλων πιέσεων. Τα διαβήματα, αλλά και η εμπειρία 
προηγούμενων ετών δε φαίνεται να έχουν συμβάλει στην απάμβλυνση του 
προβλήματος σε ό,τι αφορά τη στάση της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση κυρίως με 
εναρμονιστικά νομοθετήματα, με αποτέλεσμα να κατατίθεται από την εκτελεστική 
εξουσία κατά τρόπο συστηματικό και επαναλαμβανόμενο, ιδιαίτερα πριν από τις 
θερινές διακοπές του σώματος, αριθμός νομοθετημάτων των οποίων η εκτελεστική 
εξουσία ή και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αιτούνται τη διεκπεραίωση το 
ταχύτερο ή και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται 
το ήδη εκ των πραγμάτων βεβαρημένο πρόγραμμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
Η κατάσταση αυτή, που εντείνεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νομοσχέδια που 
σχετίζονται με την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το κοινοτικό κεκτημένο, θέτει 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές της ενώπιον 
ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων τόσο κατά την εξέταση των νομοθετημάτων αυτών 
από τις επιτροπές όσο και κατά την εξέτασή τους από την ολομέλεια της Βουλής. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις κάποια εναρμονιστικά νομοσχέδια 
κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση, όταν είχαν ήδη παρέλθει οι προθεσμίες που 
τέθηκαν από την ΕΕ για υιοθέτησή τους. Για το γεγονός αυτό τόσο ο Πρόεδρος της 
Βουλής όσο και τα μέλη του νομοθετικού σώματος έχουν επανειλημμένα εκφράσει τη 
διαμαρτυρία τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την εκτελεστική εξουσία 
και το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε με επιστολές είτε και με άλλα 
προφορικά διαβήματα. 
 
Τα αλλεπάλληλα διαβήματα και οι υποδείξεις από τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων προς την εκτελεστική εξουσία και ειδικότερα προς το Υπουργείο 
Οικονομικών δεν είχαν την αναμενόμενη θετική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται και πάλι σοβαρό ζήτημα με νομικές και πρακτικές προεκτάσεις, σε 
σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση των προϋπολογισμών 
των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των δημόσιων πανεπιστημίων του 
τόπου στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής 
εξαντλούνται τα δωδεκατημόρια που οι οργανισμοί αυτοί έχουν στη διάθεσή τους 
μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού τους και παράλληλα ασκείται εκ των 
πραγμάτων άδικη και ασφυκτική πίεση προς τη Βουλή για εξέταση των 
προϋπολογισμών αυτών σε στενά χρονικά πλαίσια.  
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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 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Προέδρου της 
Βουλής. Σημειώνεται ότι στα ίδια πλαίσια οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές 
πραγματοποίησαν συναντήσεις και με αξιωματούχους της ΕΕ, διεθνών οργανισμών 
και κρατών, με τους οποίους η κυπριακή Βουλή διατηρεί σχέσεις, στα πλαίσια και της 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας. 
 

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 έκτη φορά, και της Α΄ Συνόδου των Νέων Αντιπροσώπων, που διεξήχθη για 
πρώτη φορά το 2016. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2016 υπό 
την προεδρία του Προέδρου της Βουλής η 18η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων 
στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής, θεσμός που πρωτοξεκίνησε το 1999. Στη 
σύνοδο αυτή παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος του 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του Συντονιστικού 
Σώματος της Βουλής των Γερόντων, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και η πρόεδρος της Κυπριακής 
Παιδοβουλής. Στα πλαίσια της συνόδου αυτής συζητήθηκε το θέμα «Το αναφαίρετο 
δικαίωμα των ηλικιωμένων σε ποιότητα ζωής και υγείας» σε σχέση με ζητήματα που 
αφορούν την υγεία και την κοινωνική πρόνοια με βάση τις εκθέσεις των Επιτροπών 
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων. Στην εν λόγω σύνοδο 
έγινε διάλογος, αντηλλάγησαν απόψεις και εισηγήσεις σε ζητήματα που αφορούν 
μεταξύ άλλων την κατάρρευση των αξιών, την ψυχαγωγία-κοινωνική ένταξη, τους 
προσφυγικούς συνοικισμούς, την εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς 
φορολογίας, τη στήριξη της Βουλής των Γερόντων, το ΓΕΣΥ, τις τιμές των 
φαρμάκων, τις λίστες αναμονής των ασθενών, την κοινωνική κάρτα, την παροχή κατ’ 
οίκον νοσηλείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ατόμων με αναπηρίες, το ΕΕΕ, 
τη μηχανογράφηση των φακέλων των ασθενών, την αναγνώριση της καρδιοπάθειας 
ως χρόνιας ασθένειας, τη στελέχωση αγροτικών ιατρικών κέντρων και τη δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη ατόμων με αναπηρίες κ.ά. 
 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2016 η Β΄ Τακτική Πανηγυρική 
Σύνοδος της Ζ΄ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής υπό την 
προεδρία του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη. Η ολομέλεια της 
Κυπριακής Παιδοβουλής, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το 2001, είχε 
ως κεντρικό θέμα συζήτησης το «Πόσο οι εισηγήσεις των παιδιών ακούγονται και/ή 
εισακούγονται από το κράτος - Η ευθύνη του κράτους να λογοδοτεί και προς τα 
παιδιά». Το θέμα αυτό επισημαίνει το σημαντικό ρόλο που έχουν να επιτελέσουν οι 
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κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών να ακούγονται και να 
εισακούονται και την ευθύνη του κράτους να λογοδοτεί και προς τα παιδιά. 
 
Στα πλαίσια της πιο πάνω συνόδου ετοιμάστηκαν και συζητήθηκαν οι εκθέσεις και 
των πέντε επαρχιακών κοινοβουλευτικών ομάδων που συμμετέχουν στην Κυπριακή 
Παιδοβουλή. Οι εκθέσεις αυτές κάλυψαν ολοκληρωμένα όλες τις πτυχές του 
κεντρικού θέματος και μέσα από τη συζήτηση που διεξήχθη αναπτύχθηκε ένας 
πλούσιος διάλογος γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά όσον 
αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην πράξη. 
 
Στη σύνοδο αυτή παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς η Πρόεδρος της 
Κυπριακής Παιδοβουλής και εκπρόσωπος της Βουλής των Γερόντων. Επίσης, 
παρευρέθηκαν η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, βουλευτές, 
εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας 
του Παιδιού, καθώς επίσης εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών. 
 
Στο τέλος της συνόδου αποφασίστηκε οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Παιδείας και 
Πολιτισμού να εγγράψουν θέμα για αυτεπάγγελτη εξέταση με τίτλο «Η υποχρέωση 
της πολιτείας να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και να στηρίζει την Κυπριακή 
Παιδοβουλή». 
 
Παράλληλα, την 1η Μαρτίου 2017 συνήλθε σε Ειδική Σύνοδο η Κυπριακή 
Παιδοβουλή στο κτίριο της ολομέλειας της Βουλής, στα πλαίσια της οποίας ο 
Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε χαιρετισμό και παρέδωσε τα τιμητικά διπλώματα 
στους απερχόμενους παιδοβουλευτές και ταυτόχρονα καλωσόρισε τους νέους 
παιδοβουλευτές. 
 
Παράλληλα, στις 8 Φεβρουαρίου 2016 έλαβε χώρα η ΣΤ΄ Σύνοδος της Κοινωνίας 
των Πολιτών με θέμα «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ», που είχε συγκληθεί από το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, για να δώσει φωνή στις 
εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ. Στην ειδική αυτή σύνοδο πενήντα έξι εκπρόσωποι 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με την ιδιότητα του βουλευτή της Συνόδου της 
Κοινωνίας των Πολιτών είχαν την ευκαιρία να προβάλουν μέσα από μεθοδικό τρόπο 
και ειδικότερα μέσα από θεματικούς άξονες τις σχέσεις των εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ με τους νέους και την ενίσχυση της εμπλοκής τους στη δράση 
τους. 
 
Στόχος της ειδικής αυτής συνόδου ήταν να αναδείξει διάφορες πτυχές του θέματος, 
ώστε να αναγνωριστεί η σημασία της εμπλοκής των νέων στις ΜΚΟ, να εντοπιστούν 
τα προβλήματα που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή τους, με στόχο την εισαγωγή 
μέτρων για ενίσχυση της πρόσβασης και ουσιαστικής ενεργοποίησής τους τόσο σε 
εθελοντικές δραστηριότητες όσο και στη διοίκηση των ΜΚΟ. Η δημιουργία ενεργούς 
νεολαίας μέσω του εθελοντισμού αποτελεί αναμφισβήτητα το μέλλον του τόπου μας 
και αυτό ακριβώς ήταν η επιδίωξη της συνόδου. Επίσης, η σύνοδος προέβη σε 
ανασκόπηση της προόδου που έγινε σε σχέση με τα αιτήματα των προηγούμενων 
Συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών. 
 
Παράλληλα, για πρώτη φορά στις 18 Σεπτεμβρίου 2016 έλαβε χώρα στην ολομέλεια 
της Βουλής η Α΄ Σύνοδος των Νέων Αντιπροσώπων υπό την Προεδρία του 
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Προέδρου της Βουλής. Τη σύνοδο διοργανώνει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και 
η μη κυβερνητική οργάνωση “Cyprus Youth DiplomaCY”. Στα πλαίσια της συνόδου 
αυτής απηύθυναν χαιρετισμούς οι ακόλουθοι: 

1. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

2. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. 

3. Ο γενικός γραμματέας του Cyprus Youth DiplomaCY. 
 
Στα πλαίσια της Α΄ αυτής Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 
συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ακόλουθες εκθέσεις: 

1. Έκθεση της επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το θέμα 
«Τρομοκρατία: Νέοι ενάντια στον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση». 

2. Έκθεση της επιτροπής Εργασίας για το θέμα «Νεανική ανεργία. Οι 
πραγματικότητες πίσω από τους αριθμούς και οι μέχρι σήμερα αποτυχημένες 
προσπάθειες ή και επιτυχημένες πρακτικές. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί, 
εισηγήσεις». 

3. Έκθεση της επιτροπής Εσωτερικών για το θέμα «Αποτελεσματική συμμετοχή 
και ενσωμάτωση των νέων στα τοπικά κέντρα λήψης αποφάσεων». 

4. Έκθεση της επιτροπής Παιδείας για το θέμα που τιτλοφορείται: «Αναβάθμιση 
του θεσμού της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και του Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού». 

5. Έκθεση της επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα «Μείωση των Εκπομπών 
Ρύπων και Μείωση των Επιπτώσεων των Κλιματικών Αλλαγών». 

 
Παράλληλα, κατά την ίδια σύνοδο πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  

1. Επίσκεψη φοιτητριών του Global College στη Βουλή για παρακολούθηση των 
εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών και ειδικότερα του τρόπου 
αποστενογράφησης των στενογραφημένων πρακτικών στις 2 Μαΐου 2017. 

2. Συνάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενημέρωση για θέματα 
Βουλής στις 18 Μαΐου 2017. 

3. Συνάντηση με τη γενική διευθύντρια της Knesset κ. Yardena Mellez-Horovitz 
στις 29 Ιουνίου 2017 για ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων κοινοβουλευτικών 
πρακτικών. 

 
Κατά την ίδια σύνοδο παρασχέθηκε επίσης καθοδήγηση και στήριξη σε φοιτητές που 
ήθελαν να κάνουν πρακτική άσκηση στη Βουλή είτε μέσω του προγράμματος 
ERASMUS είτε ύστερα από εισήγηση των πανεπιστημίων όπου φοιτούν είτε με δική 
τους πρωτοβουλία. 
 
Επίσης, από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2016 η υπηρεσία 
εκπροσώπησε τη Δημοκρατία μαζί με λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας και δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις εργασίες της επιτροπής 
GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα πλαίσια του Τρίτου Γύρου Αξιολόγησης 
που αφορούσε την ποινικοποίηση και τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των 
πολιτικών κομμάτων. Η σύνοδος αυτή έλαβε χώρα στο Στρασβούργο. Στην 74η 
Σύνοδο της ολομέλειας της GRECO, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 
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Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2016, συζητήθηκε και υιοθετήθηκε η 2η ενδιάμεση 
Έκθεση Συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αφορά τον Τρίτο Γύρο 
Αξιολόγησης. Κατά την εν λόγω συνεδρία ο πρόεδρος της GRECO αναφέρθηκε στη 
σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε από μέρους των αρχών της Δημοκρατίας και 
έδωσε τα εύσημα στη Δημοκρατία για την έξοδό της από το γενικώς μη 
ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης. Ο πρόεδρος ανέφερε σχετικά ότι η Κύπρος 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για άλλα κράτη που βρίσκονται σε παρόμοιο 
επίπεδο συμμόρφωσης. Σημειώνεται συναφώς ότι στην έκθεση πεπραγμένων της 
GRECO για το έτος 2016, γίνεται ειδική αναφορά στην Κύπρο ως “success story”, 
όσον αφορά την εφαρμογή των εισηγήσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις 
αξιολόγησης. 
 

Λειτουργικά θέματα 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
υπήρξε γενικά ομαλή, με αποτέλεσμα την παραγωγή αξιόλογου νομοθετικού και 
γενικότερα κοινοβουλευτικού έργου. Παρά ταύτα, ορισμένα λειτουργικά προβλήματα 
διαπιστώνονται κατά καιρούς και καταγράφονται, με στόχο την επίλυσή τους, ώστε η 
λειτουργία της Βουλής να καταστεί πιο αποτελεσματική. Ειδικότερα, όπως είναι 
γνωστό, τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί προσπάθεια να βελτιωθεί η λειτουργία 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών και του σώματος, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
τις αυξημένες απαιτήσεις στον τομέα αυτό. Συναφώς, σε αλλεπάλληλες συσκέψεις 
του Προέδρου και των αρχηγών ή εκπροσώπων των 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. Για το σκοπό αυτό η νέα Βουλή που προέκυψε από 
πρόσφατες εκλογές αποφάσισε τη σύσταση Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής. Η ad hoc 
αυτή επιτροπή μελετά εισηγήσεις των κομμάτων και των συσκέψεων του τέως και 
του νυν Προέδρου της Βουλής με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
για βελτίωση του Κανονισμού της Βουλής.  
 
Ωστόσο, διαπιστώθηκε παράλληλα ότι ορισμένα από τα ζητήματα αυτά δεν 
απαιτούσαν την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά 
την αυστηρότερη τήρησή του, γι’ αυτό και οι προσπάθειες του Προέδρου του 
σώματος και των αρχηγών ή εκπροσώπων των πολιτικών κομματικών ομάδων 
επικεντρώθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προσπάθειες του Προέδρου και της 
διεύθυνσης της Βουλής συνεχίστηκαν και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, με 
στόχο την καθημερινή παρακολούθηση των εργασιών της και την εξεύρεση λύσεων 
μέσα από διάλογο.   
 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η 
Βουλή συνεργάστηκε με το Γραφείο της Προεδρίας για την αναθεώρηση/τον 
εμπλουτισμό του ερωτηματολογίου ανάλυσης αντικτύπου, που συνοδεύει τα 
νομοσχέδια/κανονισμούς, ώστε να δίδεται καλύτερη πληροφόρηση στη Βουλή για τη 
δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε της σύνταξής τους. Το νέο αυτό 
ερωτηματολόγιο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017. 
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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. 
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων με την ανάληψη των καθηκόντων του 
εξήγγειλε σειρά μέτρων για τη βελτίωση του νομοθετικού και του κοινοβουλευτικού 
έργου. Ανάμεσα σ’ άλλα ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την αξιοποίηση βουλευτών που 
υπηρέτησαν στην Κυπριακή Βουλή από το 1960 και εντεύθεν, τη σύσφιξη των 
σχέσεων με τους ευρωβουλευτές, τον εκσυγχρονισμό των εκκρεμοτήτων των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, με την απόσυρση νομοσχεδίων/προτάσεων νόμου, 
κανονισμών και αυτεπάγγελτων θεμάτων που εκκρεμούν εδώ και χρόνια και είναι 
ουσιαστικά χωρίς περιεχόμενο, τη δημιουργία Νομικού και Νομοτεχνικού Τμήματος, 
την καθιέρωση του πρωινού της Παρασκευής για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, τη 
διαμόρφωση του εβδομαδιαίου πλάνου λειτουργίας των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, ώστε να καθίσταται εφικτή η παρουσία των βουλευτών σ’ όλες τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές και να αποφεύγονται οι απουσίες κ.ά. Για το σκοπό αυτό 
τηρείται από τη γραμματεία κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικό 
παρουσιολόγιο βουλευτών. Επίσης, προωθήθηκε περαιτέρω η συνεργασία με 
θεσμούς της κοινωνίας, η εξοικονόμηση ανθρωποωρών και υλικών, η καλύτερη 
αξιοποίηση του προσωπικού της Βουλής, η βελτίωση της κτιριολογικής και 
ηλεκτρονικής υποδομής της Βουλής, η διαφάνεια και η συνεργασία με τα ΜΜΕ, η 
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Βουλής, η καταπολέμηση της 
πολυνομίας, της κακονομίας και της αλληλοεπικάλυψης της νομοθεσίας, καθώς και η 
απλοποίηση της νομοθεσίας. 
 
Στα πλαίσια επικαιροποίησης των εκκρεμοτήτων των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
αποσύρθηκαν δεκαεπτά (17) νομοσχέδια, δεκαέξι (16) κανονισμοί και τριάντα έξι 
(36) προτάσεις νόμου, από τα οποία μερικά εκκρεμούσαν εδώ και πολύ καιρό. 
 
Όσον αφορά τα πιο πάνω και ειδικότερα αυτά που αφορούν τις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, καθορίστηκε το εβδομαδιαίο πλάνο λειτουργίας των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, προωθήθηκε μέσα από τον προϋπολογισμό του 2017 η δημιουργία 
νομικού και νομοτεχνικού τμήματος στη δομή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών, υπήρξαν συναντήσεις με πρώην βουλευτές, οι οποίοι αξιοποιούνται σε 
συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών ή σε συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπίες 
με τις οποίες υπήρχαν ή υπάρχουν σχέσεις, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται. Όσον 
αφορά τη σύσφιξη των σχέσεων με τους ευρωβουλευτές, αποφασίστηκε αυτοί να 
ενημερώνονται για τις συνεδρίες όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να 
εφοδιάζονται με τις ημερήσιες διατάξεις της ολομέλειας της Βουλής, την κατάθεση και 
όλα τα έγγραφα που θα τους διευκολύνουν να είναι ενήμεροι για τις εργασίες της 
κυπριακής Βουλής, να καθοριστούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για συζήτηση, 
ώστε να αναπτυχθεί μια πιο αμοιβαία παραγωγική συνεργασία.  
 
Παράλληλα, όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μελέτησαν τις εκκρεμότητές τους και 
απευθύνθηκαν προς τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία απέσυραν νομοσχέδια και 
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κανονισμούς που εκκρεμούσαν στη Βουλή, αλλά το περιεχόμενό τους ήταν 
παρωχημένο. Η ίδια προσπάθεια έγινε και για τις προτάσεις νόμου που κατέθεσαν 
βουλευτές, πολλές από τις οποίες είτε αποσύρθηκαν είτε ψηφίστηκαν σε νόμους, 
αφού τροποποιήθηκαν ανάλογα. Σημειώνεται ότι πρόσφατα καθιερώθηκε η πρακτική 
της απόσυρσης προτάσεων νόμου από την ολομέλεια της Βουλής, πρακτική που 
μέχρι πρόσφατα ακολουθείτο μόνο για τα κυβερνητικά νομοσχέδια και τους 
κανονισμούς. Παράλληλα, αποφασίστηκε η μεταφορά σχεδίων νόμου για εξέταση 
από μια επιτροπή στην οποία έγινε αρχικά η παραπομπή της από την ολομέλεια της 
Βουλής ή και από άλλη επιτροπή να γίνεται στο επίπεδο της ολομέλειας της Βουλής. 
 
Παράλληλα, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ιδιαίτερα η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά και οι Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων συζήτησαν προτάσεις Οδηγιών για τις οποίες δε λήφθηκαν 
τελικές αποφάσεις από τα όργανα της ΕΕ και για τα οποία διαβιβάστηκε Γνώμη των 
αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου μεταξύ 
της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων. Οι Γνώμες αυτές υποβοηθούν και τους 
αρμόδιους υπουργούς να διαπραγματεύονται με τα όργανα της ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις της Βουλής. Για τις Γνώμες αυτές ενημερώνεται η ολομέλεια της 
Βουλής. Στον τομέα αυτό υπάρχει μεγάλο πεδίο δράσης για το κυπριακό κοινοβούλιο 
προς αμοιβαίο όφελος. 
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Γενικά 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε τις δραστηριότητές της στον τομέα της 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας κατά την υπό αναφορά περίοδο, επανερχόμενη σε 
κανονικούς ρυθμούς λίγο μετά τις βουλευτικές εκλογές Μαΐου 2016 και υπό το φως 
των δυσκολιών που χαρακτήρισαν και την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Ο 
Πρόεδρος και τα μέλη της Βουλής εξακολούθησαν να προωθούν τα καλώς νοούμενα 
συμφέροντα της ΚΔ στο διμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο των 
διακοινοβουλευτικών σχέσεων, με κύριο χαρακτηριστικό και πάλι το πλαίσιο της 
αβεβαιότητας και της αστάθειας της διεθνούς πολιτικής σκηνής, στο οποίο 
προστέθηκε η ολοένα επιδεινούμενη προοπτική επίλυσης του κυπριακού 
προβλήματος ένεκα της κλιμακούμενης τουρκικής αδιαλλαξίας στις συνομιλίες, με 
κατάληξη το αδιέξοδο στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο 2017. 
 
Ως θετικά στοιχεία σ’ αυτό το περιβάλλον θα μπορούσαν να καταγραφούν στη μεν 
Κύπρο η συνέχιση με μικρά βήματα της οικονομικής ανάκαμψης μετά την έξοδο της 
χώρας μας από το πρόγραμμα οικονομικής διάσωσης (μνημόνιο), στη δε ευρύτερη 
περιοχή η εξασθένηση του “Ισλαμικού Κράτους”, χωρίς όμως να έχουν εκλείψει οι 
τρομοκρατικές επιθέσεις ανά την Ευρώπη και τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, τα θέματα, 
πέραν του Κυπριακού, που κυριάρχησαν στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα της 
Βουλής των Αντιπροσώπων κατά την προηγούμενη περίοδο συνέχισαν να την 
απασχολούν και να συμβάλλουν στην εγρήγορση και τους σχεδιασμούς της: η 
κατάσταση στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή εν γένει, η προσφυγική κρίση και η 
διαχείρισή της στο τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η απόφαση για το Brexit, οι 
διαδικασίες εφαρμογής και οι εν δυνάμει συνέπειές του, τα θέματα ενέργειας και οι 
αυξανόμενες απειλές της Τουρκίας στην ΑΟΖ της ΚΔ. Προσθήκη στο πλαίσιο 
αποτέλεσε η δομημένη συζήτηση που δρομολογήθηκε εντός ΕΕ για το Μέλλον της 
Ευρώπης με την έκδοση της σχετικής Λευκής Βίβλου.  
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων φρόντισε και κατά τη διαρρεύσασα περίοδο να 
διαφωτίσει τους απανταχού συνομιλητές της και τους συμμετέχοντες σε περιφερειακά 
και διεθνή κοινοβουλευτικά βήματα για τις θέσεις της πλευράς μας στην αναζήτηση 
μιας δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού βάσει του ευρωπαϊκού και 
διεθνούς δικαίου και δη των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Θέσεις αρχής τήρησε 
επίσης η Βουλή σ’ ό,τι αφορά διάφορα διμερή και περιφερειακά προβλήματα, όχι 
λιγότερο την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, υποστηρίζοντας ισότιμη 
κατανομή του βάρους των ροών και αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
ιδιαίτερα προς την Ελλάδα και την Ιταλία, που υφίστανται τις μεγαλύτερες πιέσεις, 
ενώ ταυτόχρονα υπερτόνιζε την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της 
κρίσης, οικονομικών και πολιτικών, στις χώρες προέλευσης των προσφύγων και 
μεταναστών. 
 
Με διάφορες πρωτοβουλίες και ενέργειές τους τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη της 
Βουλής ανέδειξαν το γεφυροποιό ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, τόσο 
μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής όσο και ανάμεσα στις ίδιες τις χώρες της 
γειτονιάς της, επεκτείνοντας τα πλαίσια διαλόγου και στους τομείς της οικονομικής, 
αλλά και της πολιτιστικής διπλωματίας. Ενισχύθηκε δε αισθητά η κοινοβουλευτική 
διάσταση της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, πέραν των 
επιτροπών Εξωτερικών και στο επίπεδο των ίδιων των Προέδρων των τριών 
κοινοβουλίων, με δεδηλωμένη προοπτική να επεκταθεί η συνεργασία αυτή και σε 
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άλλες χώρες της περιοχής. Αξιοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι σχέσεις με άλλα μικρά 
κράτη, τόσο σε ήδη υπάρχουσες δομές στο ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και με 
ανοίγματα προς μικρότερα κράτη της Μέσης Ανατολής με την προοπτική και για πιο 
διευρυμένες συνεργασίες. 
 
Ως εκ της ανάκτησης των ρυθμών της μετά τις εκλογές Μαΐου 2016, η Βουλή ενέτεινε 
τις διεθνείς της δραστηριότητες, που κατά την υπό επισκόπηση κοινοβουλευτική 
χρονιά σημείωσαν αισθητή αύξηση. Οι αποστολές στο εξωτερικό έφτασαν τις εκατό 
(100) (Παράρτημα VI), περιλαμβανομένων εκείνων του Προέδρου του σώματος 
(Παράρτημα VII), που επίσης αυξήθηκαν σημαντικά και ανέδειξαν, από τη μια, τις 
πολύ καλές σχέσεις της Κύπρου με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και, 
από την άλλη, την ενεργό συμμετοχή της Βουλής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ανάλογη 
αύξηση παρουσιάστηκε στις επισκέψεις Προέδρων και μελών ξένων κοινοβουλίων 
και διεθνών οργανισμών (Παράρτημα VIII). Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η επίσκεψη 
του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαου Βούτση, τον οποίο συνόδευσε 
αντιπροσωπία της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων της 
Βουλής των Ελλήνων για το Φάκελο της Κύπρου, με στόχο την παράδοση του υλικού 
του Φακέλου στη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου που 
είχε υπογραφεί μεταξύ των τέως Προέδρων των δύο κοινοβουλίων. Ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων, όπως και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
απηύθυναν ομιλίες σε ειδική συνεδρία της τελευταίας, όπου παρέστησαν ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας και άλλοι υψηλοί νυν και πρώην αξιωματούχοι και στο τέλος της 
οποίας υπεγράφη σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής. 
 
Με τη διαφώτιση για το Κυπριακό, τις επιμέρους πτυχές του και την εξέλιξη των 
συνομιλιών κατά τη διαρρεύσασα περίοδο στα πλαίσια των προσπαθειών της 
Βουλής να προβάλει τις θέσεις της πλευράς μας και να συνδράμει το έργο της 
κυβέρνησης στον αγώνα για λύση του προβλήματος, η Βουλή στόχευσε στην 
περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου συμμαχιών και συμπαράστασης προς ευόδωση του 
δίκαιου αγώνα του κυπριακού λαού. Πέραν αυτού όμως, επεσήμαινε και καυτηρίαζε 
τον κρίσιμο και αρνητικό ρόλο της Τουρκίας στην Κύπρο, αλλά και στις ίδιες τις 
διαπραγματεύσεις, ειδικότερα όσον αφορά τη διεθνή πτυχή του ζητήματος (ασφάλεια, 
κατοχικά στρατεύματα, εγγυήσεις). Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Βουλής προέβαλαν 
επίσης το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων, αλλά και την καταστροφή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, όπως και άλλες κατάφωρες παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Τουρκία και το 
υποτελές σ’ αυτήν παράνομο καθεστώς στο κατεχόμενο τμήμα της χώρας μας, στα 
πλαίσια των προσπαθειών της γείτονος για εδραίωση των τετελεσμένων της 
εισβολής και αναβάθμιση/αναγνώριση του ψευδοκράτους. Καταγγέλθηκαν επίσης οι 
προκλήσεις και απειλές της Τουρκίας κατά της Δημοκρατίας σε σχέση με τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ της. Για το Κυπριακό, καθώς και 
επιμέρους πτυχές του εκδόθηκαν ψηφίσματα, αποφάσεις και άλλα κείμενα από 
διάφορους οργανισμούς, όπου συμμετείχε και/ή συνέβαλε με δράσεις και ενέργειές 
της η Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
Η Βουλή συνέβαλε επίσης στη διαμόρφωση και υιοθέτηση αποφάσεων και πολιτικών 
και σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, με τη συμμετοχή της σε κοινοβουλευτικές 
διοργανώσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και στο διεθνές. Πέραν του Προέδρου 
του σώματος, σημαντικό ρόλο είχαν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά και αναλόγως θέματος και άλλες επιτροπές, όπως 
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βέβαια και οι καθ’ ύλην αρμόδιες αντιπροσωπίες στους διάφορους οργανισμούς και 
ευρωπαϊκά σώματα και επιμέρους σχηματισμούς. Πολύτιμη ήταν η συνεργασία των 
Κυπρίων ευρωβουλευτών σ’ αυτά τα πλαίσια, όπως και η επιπλέον βοήθεια των 
μόνιμων αντιπροσώπων της Βουλής στο ΕΚ. 
 
Το φάσμα θεμάτων που απασχόλησε τις κυπριακές κοινοβουλευτικές αποστολές, 
πέραν του Κυπριακού, του ρόλου της Τουρκίας σ’ αυτό και της προσφυγικής κρίσης, 
ήταν ευρύτατο και κατά την παρούσα περίοδο. Αναφέρονται, χωρίς η σειρά να 
υποδηλεί και τη σημασία τους, ζητήματα νέα, όπως και παλαιότερα, στα οποία 
δόθηκε προσοχή με διάφορους τρόπους από τον Πρόεδρο και μέλη της Βουλής: 
συριακή κρίση, Μεσανατολικό, καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Τουρκία, 
σκοπούμενη αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, κλιματική αλλαγή 
και Συμφωνία του Παρισιού, το Brexit και οι εν δυνάμει επιπτώσεις του, οι κοινωνικές 
πτυχές των οικονομικών πολιτικών, ιδιαίτερα σε επίπεδο ΕΕ, και θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης και απασχόλησης. Επίσης, το θέμα του μέλλοντος της Ευρώπης, υπό το 
φως της σχετικής Λευκής Βίβλου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και που σε 
συνδυασμό με την 60η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης και με 
την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στα 
πλαίσια της Διαδικασίας της Μπρατισλάβας σηματοδοτούν τη συμμετοχή της Βουλής 
στον ενεργό προβληματισμό για τις προοπτικές της συνοχής και περαιτέρω 
ανάπτυξης της ΕΕ. Επιπλέον ζητήματα η ενέργεια, η ενεργειακή ασφάλεια και η 
ασφάλεια εφοδιασμού, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιακή τεχνολογία, οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις, ζητήματα τρομοκρατίας, άμυνας και ασφάλειας τόσο στο 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην περιοχή της Μεσογείου, θέματα ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών, η φτώχια και η πείνα και 
τρόποι αντιμετώπισης και εξάλειψής τους και ευρύτερα η προώθηση των Στόχων 
Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η μετέπειτα σχετική ατζέντα, η καταπολέμηση του 
οικονομικού εγκλήματος, της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης, με 
παράλληλες αναφορές στην ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος των κρατών μελών 
της ΕΕ, κυρίως δε των μικρών οικονομιών, όπως η Κύπρος, να καθορίζουν το δικό 
τους φορολογικό καθεστώς. Τέλος, η ενδυνάμωση των σχέσεων Κύπρου-
Κοινοπολιτείας υπό το φως του Brexit, θέματα παιδείας και εκπαίδευσης, 
περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα στην Ασία, η χριστιανική διάσταση 
στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και των επιμέρους συνεπειών τους, 
θέματα συνεργασίας μεταξύ μικρών κρατών, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση ευρύτερων 
προβλημάτων και κρίσεων, ο ρόλος της διασποράς σε διάφορες μορφές 
περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας κ.ά. 
 
Σημαντική ήταν η δραστηριοποίηση της Βουλής στην ανάδειξη της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από το Νοέμβριο 
2016 μέχρι το Μάιο 2017. Σε αυτά τα πλαίσια η Βουλή φιλοξένησε στη Λευκωσία τις 
συνεδρίες της Προεδρικής Επιτροπής, του Προεδρείου και της Μόνιμης Επιτροπής 
της ΚΣΣΕ στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2016. Κατά τη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής, 
που προσφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής και στην οποία ο Υπουργός Εξωτερικών 
παρουσίασε τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθετήθηκε η Διακήρυξη της Λευκωσίας για την 
αναζήτηση τρόπων συνεργασίας προς αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
διαβρώνουν τις αρχές του οργανισμού και απασχολούν την Ευρώπη γενικότερα. Στα 
ίδια πλαίσια, τον Ιανουάριο 2017, η αντιπροσωπία της Βουλής στην ΚΣΣΕ συμμετείχε 
στις εργασίες της ολομέλειας της Συνέλευσης, που προσφώνησαν ο Πρόεδρος της 
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Δημοκρατίας, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών ως προεδρεύων της Επιτροπής 
Υπουργών. Στην ίδια σύνοδο, όπως και στην επόμενη, τον Απρίλιο 2017, που επίσης 
προσφώνησε ο υπουργός, Βουλή και κυβέρνηση συνδιοργάνωσαν στο Στρασβούργο 
εκθέσεις, δεξιώσεις και άλλες εκδηλώσεις με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας. 
Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ προσφώνησε εξάλλου τις 
εργασίες της 127ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στη Λευκωσία, που σηματοδότησε τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας και 
κατά την οποία άνοιξε προς υπογραφή η Σύμβαση της Λευκωσίας για αδικήματα 
παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. 
 
Κατά την υπό αναφορά περίοδο και πάλιν οι Κύπριοι βουλευτές κατέλαβαν 
σημαντικές θέσεις με αντίστοιχες υποχρεώσεις σε κοινοβουλευτικούς οργανισμούς 
στους οποίους συμμετέχει η Βουλή των Αντιπροσώπων (συγκεκριμένες αναφορές 
στα κείμενα πιο κάτω), γεγονός που αποτελεί τιμή τόσο για την Κύπρο όσο και για τη 
Βουλή, αν αναλογισθεί κανείς το συγκριτικά μικρό μέγεθος της χώρας μας. Από τις 
θέσεις αυτές άσκησαν σημαντική επιρροή τόσο σε θέματα που ενδιέφεραν την 
Κύπρο και τη Βουλή όσο και σε ευρύτερα ζητήματα. Η σύνθεση των αντιπροσωπιών 
της Βουλής στους διάφορους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και σώματα 
φαίνεται στο Παράρτημα ΙΧ. 
 
Πέρα από την αγαστή συνεργασία με τους έξι Κυπρίους ευρωβουλευτές, η Βουλή 
συνέχισε την παραγωγική της σύνδεση και με άλλους Κυπρίους αξιωματούχους 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως και με την κυβέρνηση και τους φορείς της, 
ιδιαίτερα δε με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και με άλλα υπουργεία σε θέματα 
της αρμοδιότητάς τους. Επίσης, υποβοηθητική ήταν η συνεργασία με τα ΜΜΕ, που 
διευκόλυναν την επαφή με τους Κυπρίους πολίτες και επιπλέον πρόβαλαν τα 
αποτελέσματα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας με ήχο, εικόνα και γραπτό λόγο. 
 

Διμερείς σχέσεις 

Κατά το διαρρεύσαν κοινοβουλευτικό έτος παρατηρήθηκε αύξηση των ανταλλαγών 
με ξένα κοινοβούλια και γενικότερα αξιωματούχους ξένων χωρών στο πλαίσιο της 
δημιουργίας, διατήρησης, επέκτασης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της 
Βουλής των Αντιπροσώπων προς αμοιβαίο και ευρύτερο όφελος, στη βάση πάντοτε 
κοινών αρχών και αξιών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των επισκέψεων κοινοβουλευτικών αποστολών στην Κύπρο ήταν 
διμερούς φύσεως, όπως και οι συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής με ξένους 
αξιωματούχους στην Κύπρο. Κύρια θέματα συζήτησης αποτέλεσαν το κυπριακό 
πρόβλημα, η τρομοκρατία, οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της 
Μεσογείου, οι οικείες εσωτερικές και περιφερειακές εξελίξεις, η προσφυγική και 
μεταναστευτική κρίση, ζητήματα οικονομίας και ενέργειας και, όπως αναμενόταν, οι 
εξελίξεις που αφορούσαν στην Τουρκία, αλλά και το Brexit. Απώτερος δε στόχος η 
προώθηση της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή και ανά 
τον κόσμο. 
 
Καταγράφονται κοινοβουλευτικές επισκέψεις από και/ή προς την Ελλάδα, συχνότερες 
ως εκ των διατηρούμενων αδελφικών σχέσεων, με κορωνίδα την προαναφερθείσα 
επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για την παράδοση 
του υλικού του Φακέλου της Κύπρου, όπως και από και/ή προς τη Γαλλία, τη Σερβία, 
τη Βρετανία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία, την Αυστρία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη 
Γερμανία, το Ιράν, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Αγία Έδρα, το Κουβέιτ, το 
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Ομάν και την Παλαιστίνη, ενώ, στα πλαίσια εμπορικών/οικονομικών φόρουμ, 
διενεργήθηκαν επισκέψεις στο Λίβανο και την Ινδία (σε συνεργασία με το αρμόδιο 
υπουργείο και το ΚΕΒΕ). 
 
Στα πλαίσια πολυμερών διοργανώσεων αξιοποιήθηκαν ευκαιρίες για διευθέτηση κατ’ 
ιδίαν συναντήσεων με κοινοβουλευτικούς, αλλά και κυβερνητικούς αξιωματούχους 
ξένων χωρών. Ανάλογα αξιοποιήθηκαν και οι επισκέψεις ξένων κυβερνητικών ή 
άλλων αξιωματούχων στην Κύπρο για συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής 
(Παράρτημα Χ), την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και άλλες επιτροπές αναλόγως αρμοδιοτήτων ή ακόμη και με 
μεμονωμένα μέλη του σώματος. Η δικτύωση της Βουλής με τη διεθνή πολιτική σκηνή 
συμπληρώθηκε και ενισχύθηκε με επαφές και συναντήσεις, κυρίως του Προέδρου 
του σώματος, με αρχηγούς διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στη χώρα 
μας. 
 
Παράλληλα, συνέχισαν να λειτουργούν σε περισσότερο ή λιγότερο έντονο ρυθμό, 
αναλόγως περιπτώσεως και συνθηκών, οι σαράντα πέντε (45) ομάδες φιλίας 
(Παράρτημα ΧΙ), που έχουν κατά καιρούς εγκαθιδρυθεί μεταξύ της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και ισάριθμων εθνικών κοινοβουλίων στη βάση της αρχής της 
αμοιβαιότητας. Συνεχίστηκαν επίσης οι επαφές με ξένα κοινοβούλια και στο 
υπηρεσιακό επίπεδο, όπως και στο πολυμερές πεδίο δραστηριότητας. 
 
Σημειώνεται τέλος η πολυεπίπεδη σύνδεση της Βουλής με τη διασπορά. Σύνδεση 
που αποδίδει καρπούς σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης της ομογένειας και/ή 
κινητοποίησής της εξ ιδίας πρωτοβουλίας στο διμερές, αλλά και στο πολυμερές 
πολλές φορές επίπεδο. Εκτιμώντας την πολύτιμη συμβολή των ανά τον κόσμο 
ομογενών στο δίκαιο αγώνα του κυπριακού λαού, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
εκφράζει ποικιλοτρόπως την ευγνωμοσύνη της στους αποδήμους, που τιμούν 
εξάλλου την Κύπρο στις χώρες όπου ζουν και εργάζονται, προσπαθώντας και η ίδια 
να ανταποκρίνεται και να επιλύει κατά το δυνατόν προβλήματα που κατά καιρούς 
αντιμετωπίζουν οι ομογενείς. 

 

Διεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισμοί 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Το Κυπριακό και οι επιμέρους πτυχές του, αλλά και ζητήματα γενικότερου 
ενδιαφέροντος συνέχισαν και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο να απασχολούν τις 
επαφές και ανταλλαγές μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ΕΚ.  
 
Διορισμός μόνιμου εισηγητή από το ΕΚ για το θέμα των αγνοουμένων 

Το ΕΚ διόρισε τον Ιανουάριο του 2017 τον Ισπανό Ευρωβουλευτή κ. Juan 
Fernando López Aguilar ως μόνιμου εισηγητή για την παρακολούθηση του θέματος 
των αγνοουμένων της Κύπρου. Ο κ. López Aguilar αναμένεται να επισκεφθεί την 
Κύπρο σύντομα στα πλαίσια της εντολής του. 

 
Το συγκεκριμένο αίτημα είχε κατατεθεί από την πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής 
Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων σε σχετική ακρόαση κατά τη 
συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
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Υποθέσεων του ΕΚ τον Ιανουάριο του 2015, καθώς και κατά τις συναντήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν με τις πολιτικές ομάδες του ΕΚ. 
 
Διαβήματα και επιστολές του Προέδρου της Βουλής  

Στις 30 Ιουνίου 2017 ο Πρόεδρος της Βουλής κοινοποίησε στον Πρόεδρο του ΕΚ 
ψήφισμα που υιοθέτησε η Βουλή για την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από τη 
Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. Στο ψήφισμα επιβεβαιώνεται η 
προσήλωση της Βουλής στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στα πλαίσια της εν λόγω 
συμφωνίας και εκφράζεται απογοήτευση για τη σχετική απόφαση των ΗΠΑ, αλλά και 
προσδοκία για αναθεώρησή της. 
 
Σημειώνεται συγχαρητήρια επιστολή του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
προς το νέο Πρόεδρο του ΕΚ, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017. Στο μήνυμά του ο 
Πρόεδρος της Βουλής αναφέρεται μεταξύ άλλων στις πολύπλευρες προκλήσεις που 
ταλανίζουν την ΕΕ, όπως οι κρίσεις και συγκρούσεις που μαίνονται στη γειτονιά της 
ΕΕ και πέρα απ’ αυτήν, η άνευ προηγουμένου μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, 
αλλά και οι προκλήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης, που επιδεινώθηκαν από την 
απόφαση του Brexit. Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογραμμίζει παράλληλα το σημαντικό 
ρόλο που το ΕΚ και τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ μπορούν να διαδραματίσουν στην 
αξιολόγηση και αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων και στη διαμόρφωση των 
πολιτικών της Ένωσης. 
 
Στις 12 Δεκεμβρίου 2016 ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή προς τον 
Πρόεδρο του ΕΚ αναφορικά με την κατάσταση στην Τουρκία μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 και ειδικότερα για την ευρείας κλίμακας 
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, που ενισχύουν 
την αστάθεια σε περιφερειακό επίπεδο. Καλεί δε τον Πρόεδρο του ΕΚ, αλλά και τη 
διεθνή κοινότητα να ασκήσουν πίεση προς την Τουρκία, ώστε η τελευταία να 
σεβαστεί τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος 
δικαίου και τις διεθνείς συμβατικές της υποχρεώσεις για την προστασία τους.  
 
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε στον Πρόεδρο του ΕΚ 
επιστολή κοινοποίησης ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου και τοπικών 
οργανώσεων του δήμου Μόρφου, με το οποίο καταδικάζεται η συνεχιζόμενη κατοχή 
της κωμόπολης. Καλεί δε τον Πρόεδρο του ΕΚ να συμβάλει στις προσπάθειες 
επίλυσης του Κυπριακού, ασκώντας πίεση στην Τουρκία για αλλαγή της αδιάλλακτης 
στάσης της και επίδειξη συνεργασίας για επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης του 
προβλήματος. 
 
Διατάξεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017 σχετικά με την Κύπρο  

Το ΕΚ ενέκρινε στις 26 Οκτωβρίου 2016 τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017. Στα 
πλαίσια αυτά εγκρίθηκε χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και τη στήριξη της ΔΕΑ και 
της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Το κονδύλι που δεσμεύτηκε 
για το 2017 ανέρχεται στα €34.836.240, που μετά από υιοθέτηση σχετικής 
τροπολογίας Κυπρίων Ευρωβουλευτών είναι κατά €3 εκατομ. υψηλότερο από το 
ποσό που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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Το ΕΚ ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της 
ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο διατέθηκε στην Κύπρο το ποσό των €7.298.760 λόγω των 
επιπτώσεων της σοβαρής ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.  
 
Το ΕΚ υπερψήφισε επίσης νομοθετική πρόταση για τη συνέχιση παροχής αυξημένων 
ποσοστών χρηματοδότησης στην Κύπρο, η οποία φθάνει έως και το 85% του 
κόστους των έργων, στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέχρι την 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 λόγω των οικονομικών 
δυσχερειών που αντιμετωπίζει η Κύπρος και της μείωσης των επενδύσεων.  
 
Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 
για την Τουρκία 

Στις 6 Ιουλίου 2017 το ΕΚ υιοθέτησε με 477 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 97 αποχές 
ψήφισμα επί της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία. 
 
Το ψήφισμα υπογραμμίζει την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 
κράτους δικαίου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος στη χώρα. Καλεί δε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν σε αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, εάν 
η δέσμη για τη συνταγματική μεταρρύθμιση εφαρμοστεί ως έχει. Ζητά εξάλλου την 
αναστολή των προενταξιακών κονδυλίων σε περίπτωση αναστολής των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων και καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια αυτά για 
την άμεση στήριξη της τουρκικής κοινωνίας, των πολιτών και των προσφύγων στη 
χώρα. Ζητά ταυτόχρονα όπως ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας καλείται να 
συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών, όταν κρίνεται σκόπιμο. 
Υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με 
την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, τονίζοντας την ανάγκη να 
περιληφθεί στη νέα συμφωνία ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
Καλεί δε την Τουρκία να εντείνει τις προσπάθειες για την επίλυση διμερών διαφορών, 
καθώς και να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της 
Θάλασσας. Προτρέπει την κυβέρνηση της χώρας να θέσει τέλος στις 
επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της 
Ελλάδας και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία όλων των γειτόνων 
της. Καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδιά της για την κατασκευή 
του πυρηνικού σταθμού στο Άκκιουγιου και της ζητά να διαβουλευτεί με τις γειτονικές 
χώρες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, για οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη στο έργο.  
 
Όσον αφορά στην επίλυση του Κυπριακού, συγχαίρει τους ηγέτες της 
ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας για την επίτευξη σημαντικής 
προόδου στο πλαίσιο των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου και 
υποστηρίζει τη συνέχισή τους με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας 
στα κεφάλαια της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να στηρίξουν ενεργά τη διαπραγματευτική διαδικασία και παροτρύνει την Επιτροπή 
να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους της, για να υποστηρίξει πλήρως την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επανένωσης. Υποστηρίζει μια δίκαιη, συνολική και 
βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. 
Καλεί την Τουρκία να επιδείξει ενεργό στήριξη για ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς αυτή να αρχίσει να 



 

46 

Διεθνείς σχέσεις 

αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και την καλεί να μεταβιβάσει την 
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση του ΟΗΕ. Πρόσθετα, καλεί την 
Τουρκία να απέχει από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία της 
Κύπρου μέσω της πολιτικής του παράνομου εποικισμού που εφαρμόζει. Αναγνωρίζει 
την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της δικοινοτικής ad hoc επιτροπής 
προετοιμασίας της ΕΕ και δεσμεύεται να εντείνει τις προσπάθειες για συνεργασία με 
την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για πλήρη ένταξη 
στην ΕΕ. Σχετικά με το ζήτημα των αγνοουμένων, το ψήφισμα καλεί την Τουρκία να 
συνδράμει τη ΔΕΑ παρέχοντας πληροφορίες από τα στρατιωτικά της αρχεία και 
επικροτεί το διορισμό μόνιμου εισηγητή του ΕΚ για τους αγνοουμένους. 
 
Σχέδιο έκθεσης και πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου 
(ΙΝΤΑ) του ΕΚ με τίτλο «Προς ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και τον εκσυγχρονισμό της 
τελωνειακής ένωσης» 

Το κείμενο της πρότασης ψηφίσματος της ΙΝΤΑ του Ιανουαρίου του 2017 
αναγνωρίζει ότι ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο της ΕΕ με την Τουρκία πρέπει να 
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της ΕΕ, ενώ τονίζει ανάμεσα σε άλλα 
την ανεπάρκεια της υφιστάμενης δομής της Συμφωνίας της Άγκυρας, η οποία δεν 
εξετάζει θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα ή η 
ισότητα των φύλων και δε λαμβάνει υπόψη τον ειδικό ρόλο του ΕΚ. Καταλήγει ως εκ 
τούτου στην ανάγκη επικαιροποίησης της τελωνειακής ένωσης, τονίζοντας ότι αυτή 
πρέπει να εφαρμοστεί κατά τρόπο πλήρη και ισότιμο προς όλα τα κράτη μέλη. Για 
τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης επισημαίνονται κάποιες προϋποθέσεις, 
στις οποίες η Τουρκία πρέπει να ανταποκριθεί, αλλά αναφέρονται επίσης η ανάγκη 
θέσπισης μηχανισμού επίλυσης των διαφορών και η διευθέτηση συμμετοχής της 
Τουρκίας με καθεστώς παρατηρητή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με 
την εμπορική πολιτική της ΕΕ, καθώς και εξεύρεσης τρόπων συμμετοχής της σε 
διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, όπου η 
Τουρκία δε λαμβάνει μέρος, στο πλαίσιο πάντοτε του σεβασμού της 
διαπραγματευτικής αυτονομίας της ΕΕ.  
 
Επισημαίνοντας ότι επί της εν λόγω πρότασης ψηφίσματος η Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων του ΕΚ εκπόνησαν χωριστές γνωμοδοτήσεις, αναφέρεται πως η 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τονίζει την άρνηση της Τουρκίας για άνοιγμα 
τουρκικών λιμένων προς τα κυπριακά σκάφη, καθώς και τη συνεχιζόμενη μη 
εφαρμογή έναντι της Κύπρου του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Άγκυρας. Εκφράζει 
δε ανησυχία για την κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Τουρκία, ενώ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 
αναβαθμισμένη τελωνειακή ένωση ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων επισημαίνει επίσης την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των 
υποχρεώσεων της Τουρκίας που απορρέουν από το Πρωτόκολλο της Άγκυρας. 
 
Δραστηριότητες στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της 
συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και εθνικών κοινοβουλίων 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 
ανέλαβαν η Σλοβακία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016), η Μάλτα (Ιανουάριος-Ιούνιος 2017) 
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και η Εσθονία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017). Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής 
διάστασης των εν λόγω Προεδριών πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες κοινές 
συναντήσεις των επιτροπών του ΕΚ και των προέδρων ή/και μελών αντίστοιχων 
επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων. 
 
Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του 
ΕΚ στις Βρυξέλλες στις 28 Σεπτεμβρίου 2016. Τους συνέδρους απασχόλησαν 
θέματα αξιολόγησης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και το ζήτημα της 
εφαρμογής των προτεραιοτήτων του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2016.  
 
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχαν σε φόρουμ για νεαρούς 
βουλευτές με θέμα “Διατλαντική συνεργασία της ΕΕ υπό το φως του Brexit” στις 
Βρυξέλλες στις 11 Οκτωβρίου 2016. Τη συνάντηση προσφώνησαν ανάμεσα σε 
άλλους ο Πρόεδρος του ΕΚ και η Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για το Εμπόριο. Οι 
κύριες θεματικές ενότητες αφορούσαν στο εμπόριο, την εξωτερική πολιτική, την 
προστασία δεδομένων και τις επιπτώσεις της απόφασης για έξοδο του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ. 
 
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών συμμετείχε 
στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για τη Europol και τον κοινοβουλευτικό της 
έλεγχο στα πλαίσια των πολιτικών εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, που διοργάνωσε η 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης του ΕΚ στις 28 και 29 Νοεμβρίου 
2016. Βασικά θέματα συζήτησης αποτέλεσαν ο ρόλος της Europol στο πλαίσιο της 
Ένωσης Ασφάλειας και ο κοινοβουλευτικός της έλεγχος από μικτή ομάδα που θα 
συναπαρτίζεται από μέλη του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ.  
 
Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συμμετείχε σε 
Διακοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, 
που διοργάνωσε η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων του ΕΚ στις Βρυξέλλες στις 8 και 9 Μαρτίου 2017 με την ευκαιρία του 
εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν 
στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και τους στόχους του ΟΗΕ για αειφόρο 
ανάπτυξη, τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη 
συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 
 
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
εκπροσώπησε τη Βουλή στη Συνάντηση των Προέδρων Επιτροπών Οικονομικών 
Υποθέσεων και Περιβάλλοντος των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών της ΕΕ, που 
φιλοξενήθηκε από το κοινοβούλιο της Μάλτας στις 6 και 7 Απριλίου 2017 στο πλαίσιο 
της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήθηκαν οι οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων συμμετείχε στη Συνάντηση των Προέδρων Επιτροπών Κοινωνικών 
Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, που διοργάνωσε το κοινοβούλιο της Μάλτας 
στη Βαλέττα στις 23 και 24 Μαρτίου 2017 στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Θέματα συζήτησης αποτέλεσαν το ζήτημα της μείωσης της 
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φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της ΕΕ και η ανασκόπηση των 
πολιτικών της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.  
 
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών συμμετείχε σε 
Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με θέμα τη διαχείριση της μετανάστευσης. Η Διάσκεψη 
συνδιοργανώθηκε από τις Επιτροπές Ανάπτυξης, Ασφάλειας και Άμυνας και 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ στις 
Βρυξέλλες την 21η Ιουνίου 2017. Τους συμμετέχοντες απασχόλησαν θέματα που 
άπτονταν της διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, της προώθησης της 
σταθερότητας και της ευημερίας σε τρίτες χώρες και της ενδυνάμωσης της 
εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ. Τη Διάσκεψη προσφώνησαν μεταξύ άλλων ο 
Πρόεδρος του ΕΚ, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.  
 
Διασκέψεις Πρόεδρων Κοινοβουλίων Χωρών Μελών της ΕΕ 

Ο Πρόεδρος της Βουλής εκπροσωπήθηκε από μέλος του σώματος στην Άτυπη 
Συνάντηση των Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ στην 
Μπρατισλάβα στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2016 στο πλαίσιο της Σλοβακικής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της ΕΕ. Η Συνάντηση εντασσόταν στην εξάμηνη περίοδο 
προβληματισμού για την κατάσταση και το μέλλον της ΕΕ, γνωστή ως “Διαδικασία 
της Μπρατισλάβας”. Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αντηλλάγησαν απόψεις για 
τις τρέχουσες προκλήσεις που απειλούν την ενότητα της ΕΕ και για τις προσπάθειες 
για σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ Ένωσης και Ευρωπαίων πολιτών. Συζητήθηκαν 
επίσης οι μελλοντικοί στόχοι της Ένωσης όσον αφορά στο ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων, την εσωτερική συνοχή της ΕΕ και την ενεργό συμμετοχή της στο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι.  
 
Σε παρέμβασή του το μέλος της Βουλής αναφέρθηκε στην έκβαση του 
δημοψηφίσματος για το Brexit, υπογραμμίζοντας την αδυναμία της ίδιας της Ένωσης 
να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και να εμφυσήσει το 
ευρωπαϊκό όραμα στους πολίτες της. Τόνισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των 
ενωτικών πολιτικών με επίκεντρο την ευημερία των πολιτών. Σημείωσε ιδιαίτερα την 
ανάγκη η ΕΕ να δημιουργήσει επειγόντως μια συνεκτική και αποδοτική πολιτική 
μετανάστευσης, ασύλου και διαχείρισης των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι 
οποιεσδήποτε μεμονωμένες προσεγγίσεις από μέρους κρατών μελών στο θέμα της 
μετανάστευσης δε θα επιλύσουν το θέμα, αλλά θα επιφέρουν περισσότερη πίεση 
προς τις χώρες υποδοχής, υπονομεύοντας τη συνοχή της ΕΕ. Υπογράμμισε επίσης 
την ανάγκη συμβατότητας της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για τη διαχείριση της 
μεταναστευτικής κρίσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, καθώς και 
εκπλήρωσης όλων των προϋποθέσεων από μέρους της Τουρκίας, εφαρμόζοντάς την 
πλήρως έναντι όλων ανεξαρτήτως των κρατών μελών της Ένωσης. Ζήτησε δε την 
πλήρη εφαρμογή των αρχών και αξιών της ΕΕ, καθώς και του κοινοτικού κεκτημένου 
και στην περίπτωση της Κύπρου, υπενθυμίζοντας ότι εδώ και σαράντα δύο χρόνια 
καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων από την Τουρκία, η 
οποία οραματίζεται να ενταχθεί στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη της Ένωσης, τόνισε, πρέπει 
να δείξουν εμπράκτως την αλληλεγγύη τους, ώστε να εφαρμοστεί το διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο και να υπάρξει ασφάλεια στην Ευρώπη, σε αντίθεση με πολιτικές 
δύο μέτρων και δύο σταθμών που αποδυναμώνουν την Ένωση. 
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Ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στην Έκτακτη Διάσκεψη των Προέδρων 
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ στη Ρώμη στις 16 και 17 Μαρτίου 2017 για 
την 60ή επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Τη Διάσκεψη 
απασχόλησε κυρίως το ζήτημα του μέλλοντος της Ευρώπης. Τη διοργάνωση 
προσφώνησαν μεταξύ άλλων πολιτικών προσωπικοτήτων της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του ΕΚ και ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας 
και οι φιλοξενούντες Πρόεδρος της Γερουσίας και Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της χώρας. 
 
Σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Βουλής, αναγνωρίζοντας τα πολλά επιτεύγματα 
της ΕΕ στα 60 χρόνια ύπαρξής της, αλλά και τις πολλαπλές προκλήσεις που σήμερα 
αντιμετωπίζει, καυτηρίασε το γεγονός ότι η ΕΕ συνεχίζει να είναι απόμακρη από τους 
πολίτες της και ειδικότερα τους νέους, καθώς και την αποτυχία της να ανταποκριθεί 
σ’ όλες τις προσδοκίες τους. Τονίζοντας ότι η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της 
Ευρώπης πρέπει να απασχολήσει και τα εθνικά κοινοβούλια, ανέφερε ότι έχει ήδη 
αρχίσει η συζήτηση επί του θέματος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Υπογράμμισε δε ότι, για να επιβιώσει η ΕΕ, πρέπει οι πιο αδύνατες 
χώρες να στηριχθούν και ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν χωρίς τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών σε πνεύμα 
ισότητας και αλληλεγγύης.  
 
Με την ευκαιρία της συμμετοχής του στην Έκτακτη Διάσκεψη Προέδρων στη Ρώμη, ο 
Πρόεδρος της Βουλής είχε σε διμερές επίπεδο χωριστές συναντήσεις με τους Ιταλούς 
ομολόγους του και επισκέφτηκε το Βατικανό, όπου έγινε δεκτός από τον 
Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας. Κατά τις συναντήσεις με τους Ιταλούς ομολόγους 
του, ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό 
πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή. Αντηλλάγησαν απόψεις για το θέμα της 
μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και συζητήθηκαν επίσης τρόποι περαιτέρω 
ενίσχυσης των διμερών κοινοβουλευτικών σχέσεων τόσο στα φλέγοντα θέματα της 
μετανάστευσης και της ενέργειας όσο και σε ζητήματα οικονομίας, πολιτισμού, 
παιδείας, επιστήμης και τεχνολογίας.  
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων πήρε μέρος στη Διάσκεψη των 
Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ στην Μπρατισλάβα στις 23 και 
24 Απριλίου 2017. Στο πλαίσιο της συζήτησης και υιοθέτησης των Συμπερασμάτων 
της Διάσκεψης, οι Πρόεδροι των κοινοβουλίων ενέκριναν τις τελικές λεπτομέρειες για 
τη συγκρότηση Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου επί των δραστηριοτήτων 
του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(Eυρωπόλ). Δύο συναφείς τροπολογίες της Βουλής των Αντιπροσώπων 
υιοθετήθηκαν. 
 
Παρουσιάστηκαν εξάλλου τα επιτεύγματα της ολοκληρωθείσας το Δεκέμβριο του 
2016 εξάμηνης Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της 
διακοινοβουλευτικής της διάστασης, καθώς και οι προτεραιότητες της τρέχουσας 
Μαλτέζικης Προεδρίας. Διεξήχθησαν συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ ως 
παγκόσμιου δρώντα στο πλαίσιο των σημερινών προκλήσεων και το συναφή ρόλο 
των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και για το θέμα της διευκόλυνσης της πρόσβασης 
των πολιτών στο κοινοβουλευτικό έργο, με έμφαση στην ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κοινοβουλίων.  
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Σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε μεταξύ άλλων την ανάγκη 
ειρήνευσης στη Συρία και άλλες χώρες στη γειτονική περιοχή, αλλά και της 
αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της 
Υποσαχάριας Αφρικής ως κλειδιού για πιο αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη 
απάντηση στην πρόκληση της μετανάστευσης. Τόνισε δε ότι η ανάληψη 
γεφυροποιού ή και ειρηνευτικής δράσης από μέρους ΕΕ σε διάφορες περιοχές 
συγκρούσεων, σε συνδυασμό με εταιρικές συμφωνίες σε περιφερειακό και διεθνές 
επίπεδο, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά στη συνεργασία της 
ΕΕ με την Τουρκία με στόχο τη διαχείριση των προσφυγικών ροών από την 
Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε και πάλι τη σημασία της πλήρους και 
ομοιόμορφης εφαρμογής της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας σε σχέση με όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, περιλαμβανομένης της ΚΔ.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος της διευκόλυνσης της πρόσβασης των πολιτών στο 
κοινοβουλευτικό έργο, ο Πρόεδρος της Βουλής ανάφερε ότι η ενίσχυση της 
διαφάνειας από μέρους κοινοβουλίων μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
φαινομένων του εθνικισμού και λαϊκισμού που αναφύονται λόγω κοινών 
προκλήσεων, όπως η προσφυγική κρίση, οι απειλές στην ασφάλεια και η οικονομική 
κρίση. Επισήμανε ότι η διαμόρφωση μιας σωστά ενημερωμένης κοινής γνώμης από 
τα ίδια τα μέλη των κοινοβουλίων και η πρόσβαση των πολιτών στο κοινοβουλευτικό 
έργο αποτελούν βασικούς στόχους της κυπριακής Βουλής και αναφέρθηκε στις 
σημαντικότερες και καινοτόμες δραστηριότητες που έχουν τροχοδρομηθεί για τη 
λειτουργία της, με στόχο η ίδια η Βουλή να έρθει πιο κοντά στον πολίτη με 
περισσότερη διαφάνεια και αμεσότητα και να βελτιώσει έτσι τα επίπεδα λογοδοσίας 
της. 
 
Η Διάσκεψη ολοκλήρωσε τις εργασίες της με την υιοθέτηση Συμπερασμάτων, στα 
οποία εντοπίζονται ανάμεσα σε άλλα οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
ΕΕ και η σημασία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και η ανάγκη η 
ΕΕ να έρθει πιο κοντά στους πολίτες μέσω σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας.  
 
Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 
Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC) 

Η Βουλή συμμετείχε με αντιπροσωπία στην 56η Διάσκεψη της COSAC στην 
Μπρατισλάβα από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2016 στα πλαίσια της Σλοβακικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και στην 57η Διάσκεψη της COSAC στη Βαλέττα 
από τις 13 έως τις 16 Μαΐου 2017 στα πλαίσια της Μαλτέζικης Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ.  
 
Κατά την 56η Διάσκεψη της COSAC συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Σλοβακικής 
Προεδρίας, η ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ, οι 
προκλήσεις, ευκαιρίες και κίνδυνοι στο πλαίσιο της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης 
Εμπορίου και Επενδύσεων, η δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και η 
ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ σε σχέση με την 
παράτυπη μετανάστευση.  
 
Υιοθετήθηκαν δε η Εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC και η Συνεισφορά και τα 
Συμπεράσματά της προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά στον πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων, η 
COSAC διαβλέπει με συγκεκριμένες εισηγήσεις της προοπτική βελτίωσης των 
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απαντήσεων της Επιτροπής στις αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων 
στο πλαίσιο ενίσχυσης του ρόλου τους στην ΕΕ. Σχετικά με τη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της, η COSAC σημειώνει το σημαντικό 
ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων με την παροχή πληροφόρησης στους πολίτες για 
θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ.  
 
Η COSAC αναφέρεται στη Συνεισφορά της μεταξύ άλλων στα πλεονεκτήματα 
ισορροπημένων εμπορικών συμφωνιών, αναγνωρίζοντας τη διάσταση απόψεων 
μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω συμφωνιών 
και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις 
να διασκεδάσουν τις ανησυχίες αυτές, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης.  
 
Η COSAC χαιρετίζει τη Συμφωνία του Παρισιού, την οποία θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο 
στον αγώνα για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και καλεί για την εφαρμογή 
της. Θεωρεί δε ότι η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει κατά τρόπο ουσιώδη 
στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας και μακροπρόθεσμα να βοηθήσει στην 
επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ μέχρι το 2050. 
 
Αναφορικά με το θέμα της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στο πλαίσιο 
της παράτυπης μετανάστευσης, η COSAC υπογραμμίζει τη σημασία της εξεύρεσης 
ασφαλών και νόμιμων οδών εισόδου στην ΕΕ για πληρούντες τις προϋποθέσεις 
αιτητές ασύλου και πρόσφυγες. Εκτιμώντας τη συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες 
διέλευσης και προέλευσης μεταναστών, υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των 
προσφύγων, η οποία πρέπει να είναι στο κέντρο των σχετικών ενωσιακών πολιτικών. 
Η COSAC επαναβεβαιώνει επίσης τη σημασία της αλληλεγγύης, της ευθύνης και της 
ισότιμης κατανομής βαρών ανάμεσα στα κράτη μέλη και ενθαρρύνει την ΕΕ να 
αντιμετωπίσει και να εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Υπογραμμίζει 
την αρχή της αλληλεγγύης για αποδοτικά προγράμματα επανεγκατάστασης προς 
υποστήριξη της Ιταλίας και της Ελλάδας και τονίζει τέλος την ανάγκη άμεσης 
εφαρμογής της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και την πλήρη και ομοιόμορφη εφαρμογή της 
προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.  
 
Κατά την 57η Διάσκεψη της COSAC στη Μάλτα συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της 
Μαλτέζικης Προεδρίας, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων για το μέλλον της ΕΕ, το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για το Brexit, καθώς και το θέμα της 
μετανάστευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πάταξη της διακίνησης και εμπορίας 
προσώπων και τη δημιουργία μιας ανθρώπινης και αποδοτικής πολιτικής 
επιστροφής και επανεισδοχής.  
 
O αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε στη Συνάντηση Προέδρων της COSAC στη 
Μάλτα στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2017 και στη Συνάντηση Προέδρων της COSAC 
στο Ταλίν της Εσθονίας στις 9 και 10 Ιουλίου 2017. Στη Μάλτα συζητήθηκαν οι 
προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας και το Πρόγραμμα Εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017. Στο Ταλίν συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της 
Εσθονικής Προεδρίας και το θέμα της ώθησης των νεοφυών και αναπτυσσόμενων 
νέων επιχειρήσεων.  
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Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας  

Τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην 9η 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, που φιλοξένησε στην 
Μπρατισλάβα στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2016 το κοινοβούλιο της Σλοβακίας στα 
πλαίσια της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.  
 
Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με την Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Federica Mogherini αναφορικά με το ρόλο της 
ΕΕ στη διεθνή σκηνή και την αναζήτηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου 
πολυμερούς διπλωματίας. Εξάλλου, συζητήθηκε το θέμα της συνεργασίας ΕΕ-
Δυτικών Βαλκανίων με κύριους ομιλητές τον Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβακίας και 
τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις 
Ενταξιακές Διαπραγματεύσεις. Διεξήχθησαν επίσης τρία παράλληλα θεματικά 
εργαστήρια αναφορικά με τις προτεραιότητες, προοπτικές και προκλήσεις σε σχέση 
με την ανατολική γειτονιά της ΕΕ, την αειφόρο ανάπτυξη και τη μετανάστευση, καθώς 
και τη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. 
 
Στο περιθώριο της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση “Group Med” με 
συμμετοχή κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών των μεσογειακών χωρών της ΕΕ. 
Θέματα συζήτησης οι προκλήσεις που οι χώρες αυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν 
μετά το δημοψήφισμα για το Brexit και την πρόσφατη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς και 
η αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ και οι μεταναστευτικές ροές προς 
την Ένωση. Οι αντιπροσωπίες πρότειναν επίσης από κοινού τροπολογίες στο 
κείμενο της Κοινής Δήλωσης της Διάσκεψης. 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε στη 10η Διακοινοβουλευτική 
Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, την οποία φιλοξένησε το κοινοβούλιο της 
Βαλέττας από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2017 στα πλαίσια της Μαλτέζικης 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. 
 
Κατά τη Διάσκεψη διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων με την Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας αναφορικά με τις προτεραιότητες και τις 
στρατηγικές της ΕΕ στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ. Συζητήθηκαν επίσης η 
ευρωπαϊκή ανταπόκριση στην αστάθεια και τις απειλές στη Νότια Μεσόγειο και τη 
Μέση Ανατολή και η παρούσα κατάσταση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας. Διεξήχθησαν τρία παράλληλα θεματικά εργαστήρια, που αφορούσαν στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση, στην καταπολέμηση της προπαγάνδας 
στα πλαίσια πολεμικών συρράξεων και τέλος στο Σχέδιο Δράσης για την Ευρωπαϊκή 
Άμυνα και στις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ. Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση 
Κοινής Δήλωσης. Με την ευκαιρία της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση 
“Group Med”, όπου συζητήθηκαν οι προτεινόμενες τροπολογίες στο κείμενο της 
Κοινής Δήλωσης. 
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Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό 
και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ 

Τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από την αναπληρώτρια πρόεδρο 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, συμμετείχε στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της ΕΕ στην 
Μπρατισλάβα στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2016. Τη Διάσκεψη απασχόλησαν θέματα 
ενδυνάμωσης της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ και καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής στην ΕΕ. 
 
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέλος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού συμμετείχαν στη 
Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017 και στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για 
τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ, που 
συνδιοργανώθηκαν από το ΕΚ και τη Μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 
στις Βρυξέλλες από την 30ή Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2017. Τους 
συμμετέχοντες απασχόλησαν θέματα που άπτονταν των προτεραιοτήτων πολιτικής 
του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 και της διαμόρφωσης μιας γνήσιας 
ΟΝΕ. Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές για το Δημοσιονομικό 
Σύμφωνο ως μέρος των εθνικών αποφάσεων οικονομικής πολιτικής, για την 
κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών 
μεταρρυθμίσεων για προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και το ρόλο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας και του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρώ. Τις Διασκέψεις προσφώνησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΚ, ο Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο.  
 
Επισκέψεις αξιωματούχων από θεσμικά όργανα της ΕΕ 

13 Οκτωβρίου 2016: Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστος Στυλιανίδης έγινε δεκτός από τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και είχε συνάντηση με την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 
 
18 Οκτωβρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον κ. Λάζαρο Λαζάρου, 
μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος του επέδωσε την Ετήσια 
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015. Ο κ. Λαζάρου 
παρουσίασε επίσης την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 
Δημοσίων Δαπανών, Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε κοινή τους συνεδρία.  
 
15 Δεκεμβρίου 2016: Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Παιδείας, 
Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κ. Tibor Navracsics έγινε δεκτός από τον 
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Πρόεδρο της Βουλής και είχε κοινή συνάντηση με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
Παιδείας και Πολιτισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 
27 Ιανουαρίου 2017: Κοινή συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς κ. Andrus Ansip.  
 
22 Φεβρουαρίου 2017: Αντιπροσωπία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του 
ΕΚ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Βουλής και είχε κοινή συνάντηση με τις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας και Πολιτισμού και Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 
 
16 Ιουνίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για 
θέματα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη. Ο 
επίτροπος ενημέρωσε εξάλλου την ολομέλεια της Βουλής για θέματα της 
αρμοδιότητάς του, τη Λευκή Βίβλο και γενικότερα τις προοπτικές εξέλιξης του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος υπό το φως των σημερινών δεδομένων στην Ευρώπη 
και πέραν αυτής. 
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης  

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η κυπριακή αντιπροσωπία στην ΚΣΣΕ 
συμμετείχε στις Συνόδους της Συνέλευσης του Οκτωβρίου του 2016 και του 
Ιανουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου του 2017. Τα μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν 
επίσης σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών και πολιτικών 
ομάδων της Συνέλευσης. Συνέχισαν δε το έργο διαφώτισης βουλευτών άλλων 
εθνικών αντιπροσωπιών και αξιωματούχων του οργανισμού σχετικά με την 
κατάσταση στην Κύπρο και το Κυπριακό. Συμμετείχαν επίσης στη συζήτηση πολλών 
θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.  
 
Θέματα που απασχόλησαν ιδιαίτερα τα μέλη της αντιπροσωπίας αποτέλεσαν η 
καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, η διαχείριση της προσφυγικής και 
μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, η κατάσταση στην Τουρκία, οι υπόνοιες για 
υπόθεση διαφθοράς και χρηματισμού πρώην και νυν μελών της Συνέλευσης, καθώς 
και το θέμα παύσης του Προέδρου της Συνέλευσης μετά από επίσκεψη που 
πραγματοποίησε στη Συρία το Μάρτιο του 2017, χωρίς προηγουμένως να 
ενημερώσει τα μέλη του σώματος. 
 
Η εν λόγω περίοδος συνέπεσε επίσης με την ανάληψη από την ΚΔ της Προεδρίας 
της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που διήρκεσε από το 
Νοέμβριο του 2016 έως το Μάιο του 2017.  
 
Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2017 ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
συμμετείχε στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων, που 
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο. Ο Πρόεδρος της Βουλής μίλησε για το θέμα 
της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη και το ρόλο των 
κοινοβουλίων. Στο περιθώριο της Διάσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής είχε κατ’ ιδίαν 
συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΚΣΣΕ κ. Pedro Agramunt και είχε διμερείς επαφές με 
ομολόγους του. Συμμετείχε επίσης σε κοινή συνάντηση των Προέδρων των 
κοινοβουλίων της Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Μάλτας με 
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
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χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ιδίως σε ό,τι αφορά στη μετανάστευση και την 
προσφυγική κρίση. 
Κατά το Τέταρτο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2016 μέλος της κυπριακής 
αντιπροσωπίας μίλησε για το θέμα της συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη όπως όλα τα κράτη μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης επικυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης που εγκαθιδρύει 
το δικαστήριο και δη η Τουρκία, η οποία, όπως ανάφερε, εξακολουθεί να διαπράττει 
εγκλήματα πολέμου στην Κύπρο.  

 
Πραγματοποιήθηκε επίσης η τελετή απονομής του ετήσιου Βραβείου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων “Václav Havel”. Το βραβείο απονεμήθηκε στην κ. Nadia Murad για την 
εξαίρετη δράση της στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών 
της κοινότητας Γιαζίντι ως θυμάτων του “Ισλαμικού Κράτους”. Σημειώνεται ότι η κ. 
Murad προτάθηκε από την επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και άλλα μέλη 
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παρών στην τελετή ήταν και ο πρώην βουλευτής 
και διά βίου μέλος της Συνέλευσης κ. Χρήστος Πουργουρίδης ως μέλος του 
Συμβουλίου Επιλογής του Ιδρύματος “Havel”.  

 
Με πρωτοβουλία της επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας πραγματοποιήθηκε 
εξάλλου ολοήμερη διαφωτιστική εκδήλωση για την καλύτερη αντιμετώπιση του 
καρκίνου του μαστού. Τα εγκαίνια της εκδήλωσης τέλεσε ο Πρόεδρος της ΚΣΣΕ. 
 
Στις 14 Οκτωβρίου 2016 ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε το γενικό γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Thorbørn Jagland στο πλαίσιο επίσκεψής του στην 
Κύπρο ενόψει της επικείμενης τότε ανάληψης της Προεδρίας της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
 
Μετά την επίσημη ανάληψη από την Κύπρο της Προεδρίας της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Βουλή των Αντιπροσώπων φιλοξένησε 
στη Λευκωσία στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2016 τις συνεδρίες της προεδρικής 
επιτροπής, του προεδρείου και της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ. Ο Πρόεδρος της 
Βουλής προσφώνησε τις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής, ενώ τις προτεραιότητες 
της Κυπριακής Προεδρίας παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών υπό τον τίτλο “Η 
ενίσχυση της δημοκρατικής ασφάλειας στην Ευρώπη”.  
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ στη Λευκωσία η 
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και εισηγήτρια εκ μέρους της Επιτροπής 
Υγείας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Αειφόρου Ανάπτυξης της Συνέλευσης 
παρουσίασε προσχέδιο ψηφίσματος έκθεσής της για το θέμα της πρόσβασης των 
παιδιών της Ευρώπης σε υπηρεσίες υγείας, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα.  
 
Κατά την υπό αναφορά συνεδρία υιοθετήθηκε επίσης η Διακήρυξη της Λευκωσίας, η 
οποία θα αποτελέσει την αφετηρία, για να αναζητηθούν τρόποι καλύτερης 
συνεργασίας για αντιμετώπιση των ποικίλων προκλήσεων που διαβρώνουν σήμερα 
τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του οργανισμού, αλλά και αυτών που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη γενικότερα.  
 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο ο Πρόεδρος της ΚΣΣΕ έγινε δεκτός 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Πρόεδρο της Βουλής και είχε 
συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών. 
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Στις 7 Νοεμβρίου 2016 η επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε υπό την ιδιότητά 
της ως προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ σε Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Δεξαμενή Σκέψης 
του Wilton Park με θέμα “Η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας - Τα 
επόμενα βήματα για πιο αποτελεσματικές στρατηγικές”.  
 
Κατά το Πρώτο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2017 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου προσφώνησαν την ολομέλεια του σώματος. Ως 
προεδρεύων της Επιτροπής Υπουργών ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών 
αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και στην ανάγκη 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας με ειδική αναφορά στη νέα σύμβαση-πλαίσιο για 
αδικήματα που αφορούν στην καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στις τελευταίες εξελίξεις στο 
κυπριακό πρόβλημα. Μέλη της Συνέλευσης υπέβαλαν ερωτήσεις τόσο στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας όσο και στον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις προοπτικές 
επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, όπως και για διάφορα διεθνή και 
περιφερειακά θέματα. 
 
Πραγματοποιήθηκαν εξάλλου τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης της κυπριακής 
αντιπροσωπίας με τίτλο “Κύπρος: Οπτικές Μνήμες - Ένα Πολυπολιτισμικό Ταξίδι” με 
φωτογραφίες ξένων περιηγητών που επισκέφθηκαν την Κύπρο στα τέλη του 19ου 
αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσαν η επικεφαλής 
της αντιπροσωπίας και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης στην παρουσία του Κυπρίου 
Υπουργού Εξωτερικών. Πραγματοποιήθηκε επίσης συναυλία και δεξίωση με την 
ευκαιρία της παρουσίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο. 
 
Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας επανεκλέχθηκε ομόφωνα για δεύτερη χρονιά στη 
θέση της προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών θεμάτων, Υγείας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων της ΚΣΣΕ. Υπό αυτή της την ιδιότητα μετέχει στο προεδρείο και στη 
Μόνιμη Επιτροπή της Συνέλευσης. Ως πρόεδρος της επιτροπής το μέλος τέλεσε τα 
εγκαίνια ειδικής εκδήλωσης για την κοινωνική επανένταξη αποφυλακισθέντων. 
 
Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας εκλέχθηκε ομόφωνα ως ένας εκ των Αντιπροέδρων 
της Συνέλευσης εκ μέρους της Κύπρου για το 2017. Ως Αντιπρόεδρος το μέλος θα 
συμμετέχει στο προεδρείο και στη Μόνιμη Επιτροπή της ΚΣΣΕ. Το ίδιο μέλος 
επανεκλέχθηκε για δεύτερη συνεχή θητεία ως γενικός εισηγητής για θέματα 
προϋπολογισμού εκ μέρους της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμών της 
Συνέλευσης.  
 
Στις 24 Φεβρουάριου 2017, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο Διάσκεψη 
με θέμα “Κοινωνικά Δικαιώματα στην Ευρώπη του Σήμερα: Ο Ρόλος των Τοπικών 
και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων”. Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητά 
της ως προέδρου της Επιτροπής Υγείας, Κοινωνικών Θεμάτων και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, εκπροσώπησε τη Συνέλευση και προσφώνησε τις εργασίες της 
Διάσκεψης με σχετική εισήγησή της. Το ίδιο μέλος συμμετείχε επίσης εκ μέρους της 
Επιτροπής Ισότητας και Κατά των Διακρίσεων της ΚΣΣΕ στις 27 και 28 Μαρτίου 2017 
στις εργασίες της εναρκτήριας Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Άτομα 
με Αναπηρίες, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. 
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Στις 10 Μαρτίου 2017 η επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε στη συνεδρία του 
προεδρείου και της Μόνιμης Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη. Στο 
πλαίσιο αυτό τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής έτυχαν ακρόασης από το Βασιλιά της 
Ισπανίας Φελίπε VI. Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε επίσης σε 
εκδήλωση τιμής για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ισπανία στις 11 
Μαρτίου 2004 στο πλαίσιο της εκστρατείας “No Hate No Fear” της ΚΣΣΕ. 
 
Το μέλος της αντιπροσωπίας εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτικών 
Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Συνέλευσης για το θέμα της πολιτικής μετάβασης 
στην Τυνησία πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη χώρα από τις 27 έως την 30ή 
Μαρτίου 2017, όπου είχε επαφές με εκπροσώπους της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης, με 
μέλη της κυβέρνησης, αλλά και με εκπροσώπους ΜΚΟ. 
 
Κατά το Δεύτερο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2017 ως προεδρεύων της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου 
προσφώνησε εκ νέου τη Συνέλευση και απάντησε σε σειρά ερωτήσεων. Ο Υπουργός 
Εξωτερικών αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Κυπριακής Προεδρίας και ιδιαίτερα 
στο θέμα της τρομοκρατίας, ενημερώνοντας συναφώς το σώμα ότι η Κύπρος 
υπέγραψε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας. Αναφέρθηκε επίσης στη σύμβαση του 
οργανισμού για τα αδικήματα που σχετίζονται με πολιτιστικά αγαθά και τη σημασία 
της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας 
μίλησε εξάλλου για το εν λόγω θέμα και την τεράστια σημασία που αποδίδει η 
Κύπρος στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
 
Πραγματοποιήθηκαν εξάλλου τα εγκαίνια έκθεσης έργων τέχνης εμπνευσμένων από 
λευκαρίτικα κεντήματα με τίτλο “Λευκαρίτικο Κέντημα: Τρόποι και Μετατροπίες”. Τα 
εγκαίνια της έκθεσης τέλεσαν από κοινού η επικεφαλής της κυπριακής 
αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και η μόνιμη αντιπρόσωπος 
της ΚΔ στο Συμβούλιο της Ευρώπης στην παρουσία του Κυπρίου Υπουργού 
Εξωτερικών και στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν των μελών της 
Συνέλευσης.  

 
Κύρια θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο ήταν η πρόσφατη επίσκεψη του 
Προέδρου της Συνέλευσης στη Συρία, χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερωθεί το 
σώμα, και η άρση της εμπιστοσύνης της Συνέλευσης προς το άτομό του. Συναφώς, η 
επικεφαλής της αντιπροσωπίας προήδρευσε σχετικής ακρόασης, που 
πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια της Συνέλευσης. 
  
Συζητήθηκε επίσης η κατάσταση των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία. Μετά από 
σχετική απόφαση του σώματος, η Τουρκία εισήλθε εκ νέου υπό καθεστώς 
παρακολούθησης λόγω των πολλαπλών αδυναμιών και κενών που αντιμετωπίζει 
στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην τήρηση των 
αρχών του κράτους δικαίου, ιδιαίτερα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 2016. Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας σε σχετική παρέμβασή του 
επέκρινε έντονα τις εξελίξεις στην Τουρκία και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για 
περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, της δημοκρατίας, της έννομης τάξης και της 
καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών.  
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Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας, εκπροσωπώντας την ΚΣΣΕ, προσφώνησε στις 19 
Μαΐου 2017 τις εργασίες της 127ής Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών των 47 
χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, 
σηματοδοτώντας τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε πρωτοβουλίες που 
ανέλαβε η Συνέλευση σε ό,τι αφορά διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το 
Συμβούλιο της Ευρώπης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται επίσης πως υιοθετήθηκε και τέθηκε προς υπογραφή η 
σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν στην 
παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, γνωστή ως “Σύμβαση της Λευκωσίας”.  
 
Στη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μάιου 2017 
στην Πράγα, το μέλος της αντιπροσωπίας και γενικός εισηγητής για θέματα 
προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε προσχέδιο ψηφίσματός 
του για τα έξοδα της ΚΣΣΕ για τη διετία 2018-2019, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα. 
Το ίδιο μέλος παρουσίασε επίσης την Έκθεση για τον Προϋπολογισμό και τις 
Προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διετία 2018-2019, που και πάλι 
υιοθετήθηκε ομόφωνα.  

 
Εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας το ίδιο μέλος 
παρουσίασε προσχέδιο έκθεσης και ψήφισμα για το θέμα της πολιτικής μετάβασης 
στην Τυνησία. Τόσο το ψήφισμα όσο και η σύσταση της υπό αναφορά έκθεσης 
υιοθετηθήκαν ομόφωνα.  

 
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της 
Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστή και ως “Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης”, κυρώθηκε με νόμο στις 14 Ιουλίου 2017 από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σύμβαση, που καλύπτει όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με την πρόληψη και καταστολή των φαινομένων βίας κατά 
των γυναικών. 
 
Κατά το Τρίτο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2017 η ολομέλεια ενέκρινε 
προηγούμενη απόφαση του προεδρείου της Συνέλευσης για τους όρους εντολής και 
τη σύσταση ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής για τη διερεύνηση κατηγοριών που 
σχετίζονται με ενδεχόμενη διαπλοκή και χρηματισμό νυν και πρώην μελών της 
Συνέλευσης.  
 
Το σώμα ενέκρινε επίσης σχέδιο ψηφίσματος για εισαγωγή προνοιών παύσης του 
Προέδρου του σώματος, αλλά και άλλων θεσμικών αξιωματούχων της ΚΣΣΕ 
(Αντιπρόεδρων, προέδρων επιτροπών κ.ο.κ.) με τροποποίηση του κανονισμού 
λειτουργίας της ΚΣΣΕ, ώστε να ρυθμίζεται επακριβώς η διαδικασία παύσης των 
αιρετών αξιωματούχων και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σώματος. 
 
Το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, τις ανθρωπιστικές και πολιτικές 
πτυχές του ζητήματος, καθώς και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τη 
μετανάστευση για την Ευρώπη συζητήθηκαν επίσης εκτενώς. Η επικεφαλής της 
αντιπροσωπίας μίλησε συναφώς στην ολομέλεια για το θέμα των ανθρωπιστικών 
παραμέτρων σε σχέση με την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών 
στη Μεσόγειο. 
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Το ίδιο μέλος ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 
Αειφόρου Ανάπτυξης απένειμε εκ μέρους της Συνέλευσης σε ειδική τελετή το 
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα 2017 σε επτά ευρωπαϊκές πόλεις και δήμους. Το Ευρωπαϊκό 
Δίπλωμα απονέμεται από την ΚΣΣΕ κάθε χρόνο σε ευρωπαϊκές πόλεις και δήμους 
που μέσα από ενέργειες και δράσεις τους προωθούν ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. 
 
Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) 

Από τις 23 έως τις 27 Οκτωβρίου 2016 τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής 
συμμετείχε στην 135η Συνέλευση του IPU στη Γενεύη με κύριο θέμα “Οι παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πρόδρομοι συγκρούσεων: η έγκαιρη ανταπόκριση 
των κοινοβουλίων”. Άλλα βασικά θέματα συζήτησης αφορούσαν το ρόλο των 
κοινοβουλίων στην πρόληψη εξωτερικών παρεμβάσεων στις εσωτερικές υποθέσεις 
κυρίαρχων κρατών, την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας προς επίτευξη των 
Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών 
στην οικονομία ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, καθώς και την ελευθερία των 
γυναικών να συμμετέχουν πλήρως στις πολιτικές διαδικασίες με ασφάλεια και χωρίς 
παρεμβάσεις, κυρίως μέσω της οικοδόμησης συνεργειών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Ως επείγον συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη το θέμα “Ο πόλεμος 
και η σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, ιδιαίτερα στο Χαλέπι”. 
Υιοθετήθηκε σχετικό ψήφισμα κατά πλειοψηφία.  
 
Μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στο IPU συμμετείχε στην 136η Συνέλευση του 
IPU στη Ντάκα του Μπαγκλαντές από την 1η έως τις 5 Απριλίου 2017. Πέρα από το 
κύριο θέμα με τίτλο “Αποκατάσταση των ανισοτήτων: αξιοπρέπεια και ευημερία για 
όλους”, υιοθετήθηκαν ψηφίσματα για τα θέματα που απασχόλησαν τις μόνιμες 
επιτροπές στην προηγούμενη Συνέλευση, μεταξύ των οποίων και το ψήφισμα “Ο 
ρόλος των κοινοβουλίων στην πρόληψη εξωτερικών παρεμβάσεων στις εσωτερικές 
υποθέσεις κυρίαρχων κρατών”, για το οποίο το μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής 
είχε οριστεί συνεισηγήτρια από τη Μόνιμη Επιτροπή για την Ειρήνη και τη Διεθνή 
Ασφάλεια του IPU. Προηγήθηκε προπαρασκευαστική συνάντηση της Κυπρίας 
συνεισηγήτριας στην Κύπρο με το Ρώσο συνεισηγητή το Δεκέμβριο του 2016. Στην 
ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης εξάλλου συμπεριλήφθηκε ως επείγον το θέμα “Η 
επείγουσα ανάγκη για ανάληψη διεθνούς δράσης, προκειμένου να σωθούν 
εκατομμύρια άνθρωποι από την πείνα και την ξηρασία σε μέρη της Αφρικής και της 
Υεμένης”. Υιοθετήθηκε σχετικό ψήφισμα κατά πλειοψηφία.  
 
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας που 
υιοθετήθηκε από το IPU, ο προεδρεύων της Βουλής κ. Αδάμος Αδάμου προέβη σε 
ειδική αναφορά ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. Είπε μεταξύ άλλων ότι τα 
κοινοβούλια, τα πολιτικά κόμματα και άλλοι θεσμοί καλούνται να προσαρμοστούν 
στις κοινωνικές αλλαγές και να ανανεώσουν πολιτικές διαδικασίες, ώστε να 
δημιουργήσουν χώρο στην πολιτική και για τις νεότερες γενιές. Προς επίτευξη της 
Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, πρόσθεσε, και προκειμένου να καταστούν οι 
κυβερνήσεις υπόλογες στις δεσμεύσεις τους, απαιτείται η συμμετοχή και δέσμευση 
των κοινοβουλίων με ισχύ, διαφάνεια, υπευθυνότητα και χωρίς αποκλεισμούς. Η 
επιδίωξη, υπογράμμισε, ενός δικαιότερου κόσμου στη βάση της ατζέντας αυτής 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με περισσότερη, όχι λιγότερη δημοκρατία. 
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Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη  

Πιο πρόσφατη δραστηριότητα της ΚΣ ΟΑΣΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν 
η 26η Ετήσια Σύνοδος (Μινσκ, 5-9 Ιουλίου 2017) με θέμα “Ενδυναμώνοντας την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη συνεργασία για ειρήνη και ευημερία στην περιοχή του 
ΟΑΣΕ”.  
 
Κατά την εν λόγω Σύνοδο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητά του 
ως εισηγητή της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Ανθρωπιστικά Θέματα, παρουσίασε την έκθεση και το προσχέδιο ψηφίσματός του, το 
οποίο συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή και ακολούθως από την 
ολομέλεια. Ο εν λόγω βουλευτής επανεξελέγη στο ίδιο αξίωμα μέχρι την επόμενη 
Ετήσια Σύνοδο και μετέχει στο προεδρείο της ΚΣ ΟΑΣΕ. 
 
Το ψήφισμα εστιάζει στην ανθρώπινη διάσταση ως κεντρικός πυλώνας της αρχής 
περί συνολικής και αδιαίρετης ασφάλειας του ΟΑΣΕ και στην ανάγκη τήρησης από τα 
συμμετέχοντα κράτη του Οργανισμού των σχετικών δεσμεύσεών τους. Εμπεριέχονται 
ειδικότερες αναφορές σε θέματα όπως η ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε καταστάσεις κήρυξης έκτακτης ανάγκης, 
καθώς και η ανάγκη αναστολής της θανατικής ποινής από κράτη που την 
εφαρμόζουν ή προτίθενται να την επαναφέρουν. Αναφορές γίνονται επίσης στην 
ανάγκη τερματισμού των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτικά 
αντιφρονούντων και των κρατουμένων, στην ανάγκη προώθησης νομοθετικής 
εποπτείας των στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων και των υπηρεσιών 
ασφαλείας και πληροφοριών, στη σημασία προώθησης της ανεκτικότητας ενάντια 
στην ξενοφοβία, τον εθνικισμό, και το ρατσισμό, αλλά και στην ανάγκη διασφάλισης 
των δικαιωμάτων των εκτοπισθέντων και των εγκλωβισμένων σε κατεχόμενες 
περιοχές, καθώς και των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων ομάδων, ήτοι των 
ανηκόντων σε εθνικές μειονότητες, των γυναικόπαιδων μεταναστών και των ατόμων 
με αναπηρίες. Αναφορά επίσης γίνεται στις άμεσες επιπτώσεις από την 
κλιμακούμενη αστάθεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.  
 
Τα τρία μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας μετείχαν σε συζητήσεις στα πλαίσια των 
εργασιών των τριών επιτροπών της Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικών Θεμάτων και 
Ασφάλειας, Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Τεχνολογίας, Επιστήμης και 
Περιβάλλοντος και Επιτροπή για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Ανθρωπιστικά Θέματα) και υποστήριξαν αριθμό κυπριακών τροπολογιών, καθώς και 
τροπολογιών αντιπροσωπιών άλλων χωρών στα προσχέδια ψηφισμάτων των τριών 
επιτροπών και σε επιπρόσθετα ψηφίσματα που υποβλήθηκαν από διάφορες 
αντιπροσωπίες. Τα ψηφίσματα των τριών επιτροπών, καθώς και δεκατρία 
επιπρόσθετα ψηφίσματα συνθέτουν την Τελική Διακήρυξη της Συνόδου του Μινσκ.  
  
Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας προέβησαν σε αναφορές όσον αφορά στο 
κυπριακό πρόβλημα, τόσο ενώ διεξάγονταν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά όσο και 
μετά τον τερματισμό τους. Στηλιτεύτηκε η επιμονή της τουρκικής πλευράς σε θέσεις 
εκτός του πλαισίου που έθεσε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, 
ειδικότερα στην επιμονή της Τουρκίας για συνέχιση του αναχρονιστικού καθεστώτος 
εγγυήσεων, των επεμβατικών της δικαιωμάτων και της παρουσίας τουρκικών 
στρατευμάτων μετά τη λύση.  
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Στηλιτεύτηκαν παράλληλα οι τουρκικές απειλές και ενέργειες εναντίον της άσκησης 
από την ΚΔ των κυριαρχικών ενεργειακών δικαιωμάτων της εντός της ΑΟΖ της 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τονίστηκε η σταθερή δέσμευση της ΚΔ για αξιοποίηση 
των φυσικών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου προς όφελος της ειρήνης και της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και η διαβεβαίωση ότι Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι θα επωφεληθούν από την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της 
Κύπρου μετά την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. 
 
Κλήθηκε δε η Τουρκία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να εγκαταλείψει 
απαράδεκτες αξιώσεις και ενέργειες, περιλαμβανομένης της παραχώρησης από το 
κατοχικό καθεστώς της ούτω καλούμενης “υπηκοότητας” του ψευδοκράτους σε 
ολοένα και περισσότερους Τούρκους εποίκους. Τονίστηκε τέλος ότι η διαδικασία 
επίλυσης του κυπριακού προβλήματος πρέπει να συνεχιστεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
και η Τουρκία να συνεργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Αναφορές εξάλλου έγιναν στην κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και 
Αφρικής, ειδικότερα στην κατάσταση στη Συρία και τη Λιβύη και στην προσφυγική-
μεταναστευτική κρίση. Έμφαση δόθηκε στο ανισομερές βάρος που επωμίζονται οι 
χώρες “πρώτης γραμμής”, κυρίως η Ελλάδα και η Ιταλία, και στην επείγουσα ανάγκη 
μιας συνολικής και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής στη βάση της 
αλληλεγγύης, της ισότιμης κατανομής ευθύνης και της συνεργασίας στους κόλπους 
της ΕΕ και του ΟΑΣΕ.  
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων 
αιτίων αυτής της κατάστασης, προεξάρχουσας της ανάγκης πρυτάνευσης της ειρήνης 
και συμφιλίωσης στη βάση του διεθνούς δικαίου έναντι των γεωπολιτικών παιγνιδιών 
και των ανεξέλεγκτων εξαγωγών όπλων στην περιοχή. Υπήρξαν συναφείς αναφορές 
στις διαδοχικές τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες και στα αίτια 
που τις ενθαρρύνουν, καθώς και στις κυβερνοεπιθέσεις, την κρατική κατασκοπεία και 
τη διάδοση ψευδών ειδήσεων ως η αρνητική πλευρά της ραγδαίας τεχνολογικής 
προόδου και της παγκοσμιοποίησης. 
 
Αναφορές με προβολή των θέσεων της Κύπρου έγιναν επίσης όσον αφορά στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και 
στο θέμα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημειώθηκε ειδικότερα η 
εκκίνηση επί Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης για τα αδικήματα που 
σχετίζονται με τα πολιτιστικά αγαθά, γνωστής ως “Σύμβαση της Λευκωσίας”.  
 
Κατά τη 16η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ (Βιέννη, 23-24 Φεβρουαρίου 2017), 
η οποία είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της Ετήσιας Συνόδου, οι 
Κύπριοι βουλευτές πήραν μέρος σε συζητήσεις στο επίπεδο των τριών επιτροπών 
της Συνέλευσης και της ολομέλειας.  
 
Αναφορές έγιναν στο Κυπριακό και ιδιαίτερα στο θέμα της ασφάλειας και των 
εγγυήσεων, στις οποίες στηλιτεύτηκε η κλιμακούμενη τουρκική αδιαλλαξία, καθώς και 
οι τουρκικές προκλήσεις εναντίον των κυριαρχικών ενεργειακών δικαιωμάτων της ΚΔ. 
Στηλιτεύτηκε επίσης η μεταφορά νερού από την Τουρκία στα κατεχόμενα μέσω 
υποθαλάσσιου αγωγού που καταλήγει σε σφετερισθείσες περιουσίες Ελληνοκυπρίων 
προσφύγων.  
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Αναφορές έγιναν επίσης στον αναβαθμισμένο στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στις 
διεθνείς προσπάθειες για καταπολέμηση των διασυνοριακών απειλών, καθώς και 
στις ιδιαίτερα σοβαρές για την Κύπρο επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθότι 
βάσει σχετικών μελετών ποσοστό 60% του εδάφους της χώρας απειλείται με 
απερήμωση κατά τα επόμενα πενήντα χρόνια.  
 
Η τρίτη τακτική δραστηριότητα της ΚΣ ΟΑΣΕ ήταν η 15η Φθινοπωρινή Συνάντηση, 
που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 
2016, με θέμα “Ενισχύοντας τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη χρηστή 
διακυβέρνηση στην περιοχή του ΟΑΣΕ”. Στην ίδια Συνάντηση πραγματοποιήθηκε και 
το Μεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του ΟΑΣΕ με θέμα την προώθηση της 
ασφάλειας και της συνεργασίας στη Μεσόγειο.  
 
Στο πλαίσιο αυτό έγιναν αναφορές στις διαπραγματεύσεις προς επίλυση του 
Κυπριακού. Σημειώθηκε η επιτευχθείσα πρόοδος, αλλά και η ύπαρξη σημαντικών 
διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών στις βασικότερες πτυχές, ήτοι στα θέματα 
ασφάλειας, αποχώρησης των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και κατάργησης 
των αναχρονιστικών εγγυήσεων, καθώς και στο εδαφικό και το περιουσιακό, θέματα 
για τα οποία η Τουρκία έχει τον τελευταίο λόγο. Στα πλαίσια εξάλλου συζήτησης για 
το θέμα της διεθνούς μετανάστευσης στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στηλιτεύτηκαν οι παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο 
ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής.  
 
Όσον αφορά στο θέμα της χρηστής διακυβέρνησης, έγιναν αναφορές στην παρούσα 
μεταμνημονιακή κατάσταση της κυπριακής οικονομίας με αναφορές στα επιτεύγματα, 
αλλά και στις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στην προσπάθειά 
της για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Ειδικότερα δε όσον αφορά στην καταπολέμηση της 
φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης στον τομέα των επιχειρήσεων, 
τονίστηκε η ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος των κρατών μελών της ΕΕ, κυρίως 
των μικρών οικονομιών, όπως στην περίπτωση της Κύπρου, που έχουν πληγεί 
ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και πιθανότατα από το Brexit, να διαφυλάξουν την 
ευελιξία τους να καθορίζουν το φορολογικό καθεστώς τους.  
 
Στις αναφορές των μελών της αντιπροσωπίας για το Κυπριακό αντιδρούν συνήθως 
μέλη της τουρκικής αντιπροσωπίας, προβάλλοντας τους γνωστούς τουρκικούς 
ισχυρισμούς. Κατά τα άλλα, η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με εντονότατες 
επικρίσεις από μέλη διάφορων αντιπροσωπιών για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη χώρα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα 
του Ιουλίου του 2016.  
 
Ο Κύπριος εισηγητής της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και Ανθρωπιστικά Θέματα μετείχε σε δύο συνεδρίες του προεδρείου της Συνέλευσης. 
Η πρώτη συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο στις 7 Δεκεμβρίου 2016 σε 
συνδυασμό με το Συμβούλιο Υπουργών, μέρος των εργασιών του οποίου 
παρακολούθησε ο εν λόγω βουλευτής. Η δεύτερη συνεδρία πραγματοποιήθηκε στην 
Κοπεγχάγη στις 23 και 24 Απριλίου 2017, όπου ο βουλευτής παρουσίασε την έκθεση 
και το προσχέδιο ψηφίσματός του, το οποίο εγκρίθηκε από το προεδρείο ενόψει της 
26ης Ετήσιας Συνόδου. 
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Εξάλλου, ο ίδιος βουλευτής, υπό την ιδιότητά του ως μέλους ad hoc επιτροπής για τη 
μετανάστευση, μετείχε σε διερευνητικές αποστολές για τη διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα από τις 2 έως τις 4 Μαΐου 2017 και στην Τουρκία 
από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2017. Μετείχε επίσης σε αποστολή της ΚΣ ΟΑΣΕ για την 
παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία τον Απρίλιο του 2017. 
Εξάλλου, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2016 πήρε μέρος σε τρεις δραστηριότητες 
του ΟΑΣΕ (Γερμανική Προεδρία, Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων) στη Βαρσοβία, το Ελσίνκι και το Βερολίνο για θέματα ανθρώπινης 
διάστασης.  
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο  

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Βουλή εκπροσωπήθηκε από την τριμελή της 
αντιπροσωπία στη 13η Σύνοδο της Ολομέλειας της ΚΣΕΜ στη Ρώμη στις 12 και 13 
Μαΐου 2017. Στο πλαίσιο της Συνόδου συνεδρίασαν οι πέντε επιτροπές της 
Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Εκπαίδευσης, Επιτροπή Προαγωγής της Ποιότητας Ζωής, των 
Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του Πολιτισμού, Επιτροπή για τα Δικαιώματα των 
Γυναικών στις Χώρες της Μεσογείου και Επιτροπή για την Ενέργεια, το Περιβάλλον 
και το Νερό). Τη Συνέλευση απασχόλησαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ 
των κοινοβουλίων-μελών της προς επίτευξη των στόχων του 2030 για την αειφόρο 
ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αλλά και ενίσχυση της 
απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρωμεσογειακή 
περιφέρεια.  
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στην 4η Σύνοδο Προέδρων των Κοινοβουλίων 
της ΚΣΕΜ, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στη Ρώμη στις 12 Μαΐου 2017. Τη 
Σύνοδο των Προέδρων απασχόλησε το ζήτημα της ενίσχυσης της απασχόλησης και 
της αειφόρου ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιφέρεια. Σε σχετική παρέμβασή 
του ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
χώρες της περιοχής, όπως η πολιτική αστάθεια, η προσφυγική, αλλά και 
χρηματοπιστωτική κρίση, που, όπως ανάφερε, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 
ευκαιρίες εργοδότησης και στις δύο όχθες της Μεσογείου. Ο Πρόεδρος της Βουλής 
σημείωσε πως, πέραν της ανάγκης για αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της 
πολιτικής αστάθειας στην περιοχή, είναι σημαντική η ενδυνάμωση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και ανταλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των 
μεσογειακών χωρών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
περιοχή της Μεσογείου, με έμφαση στην προώθηση προγραμμάτων και πολιτικών 
για την προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην ενδυνάμωση της συμμετοχής σε πολιτιστικά και 
επιστημονικά προγράμματα συνεργασίας στη Μεσόγειο. Η Σύνοδος ολοκλήρωσε τις 
εργασίες της με την υιοθέτηση σχετικής διακήρυξης.  
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στην ΚΣΜ με τετραμελή αντιπροσωπία. Στα 
πλαίσια της ΚΣΜ λειτουργούν τρεις μόνιμες επιτροπές, η Επιτροπή για την Πολιτική 
Συνεργασία και Συνεργασία για την Ασφάλεια, η Επιτροπή για την Οικονομική, 
Κοινωνική και Περιβαλλοντική Συνεργασία και η Επιτροπή για το Διαπολιτισμικό 
Διάλογο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η 11η Ετήσια Σύνοδος της Ολομέλειας της 
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ΚΣΜ πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας το Φεβρουάριο του 2017. Η 11η 
Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Πρόεδρο της ΚΣΜ για την επόμενη διετία, τον 
Πορτογάλο βουλευτή κ. Pedro Roque, ενώ εξέλεξε επίσης τα λοιπά επτά μέλη του 
προεδρείου μέσα από τις καθιερωμένες ανά διετία εκλογές της Συνέλευσης.  
 
Τη Σύνοδο της Ολομέλειας απασχόλησαν θέματα που εμπίπτουν στο έργο των τριών 
μονίμων επιτροπών της ΚΣΜ, όπως είναι η ασφάλεια υπό το πρίσμα της 
μεταναστευτικής κρίσης και της τρομοκρατικής απειλής, η οικονομική συνεργασία και 
η περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις στην προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 
ολομέλεια επίσης, όπως κάθε χρόνο, τίμησε με ειδικό βραβείο προσωπικότητες και 
οργανισμούς που με τη δράση τους προωθούν τους σκοπούς της ΚΣΜ.  
 
Το Νοέμβριο του 2017 Κύπριος βουλευτής, μέλος της 3ης Μόνιμης Επιτροπής της 
ΚΣΜ, συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΔΑΔ στο Στρασβούργο. Το 
σεμινάριο είχε ως αντικείμενο την κατάρτιση βουλευτών μελών της ΚΣΜ σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και την εξοικείωσή τους με τους υφιστάμενους 
σχετικούς μηχανισμούς.  
 
Δύο μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν εξάλλου το Μάρτιο του 2017 σε 
Ειδική Συνεδρία στη Ρώμη με θέμα “Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην 
εφαρμογή από τα κράτη των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ‘ξένων μαχητών’”. Τη Συνεδρία 
διοργάνωσαν από κοινού η ΚΣΜ και το γραφείο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του 
διεθνούς εγκλήματος.  
 
Τέλος, τον Ιούλιο του 2017 Κύπριος βουλευτής συμμετείχε σε πολυμελή αποστολή 
της ΚΣΜ στη Μέση Ανατολή, η οποία είχε συναντήσεις με κοινοβουλευτικούς και 
κυβερνητικούς αξιωματούχους σε Ιορδανία, Παλαιστίνη και Ισραήλ, καθώς και με 
εκπροσώπους γραφείων του ΟΗΕ. Θέματα συζήτησης ήταν η κατάσταση στη Συρία 
και η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Τα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν 
επίσης τον προσφυγικό καταυλισμό “Zaatari” στην Ιορδανία.  
 
Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (CPA) 

Ο κυπριακός κλάδος του CPA συμμετείχε από τις 13 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2016 με 
διμελή αντιπροσωπία του στην 62η Παγκόσμια Διάσκεψη του CPA στο Λονδίνο. Η 
Διάσκεψη ήταν αρχικά προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Μπανγκλαντές 
το φθινόπωρο του 2016, αλλά λόγω ανησυχιών για λόγους ασφάλειας μετά από 
τρομοκρατικά χτυπήματα στη χώρα αποφασίστηκε όπως η Διάσκεψη μετατεθεί 
εκτάκτως στο Λονδίνο το Δεκέμβριο. 
 
Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης με κύριο θέμα “Συλλογική Κοινοπολιτεία: ενότητα, 
ποικιλομορφία και κοινές προκλήσεις” συζητήθηκαν τόσο σε επίπεδο ολομέλειας του 
Συνδέσμου όσο και σε θεματικά εργαστήρια θέματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων 
στο ρόλο της Κοινοπολιτείας μετά τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική 
Αλλαγή, στα ΜΜΕ σε σχέση με τη δημόσια δυσπιστία προς τους βουλευτές και στην 
εφαρμογή και προώθηση μέτρων στα κοινοβούλια σε σχέση με τους Στόχους για 
Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Διάσκεψης συνήλθαν 
παράλληλα και οι Γυναίκες-Κοινοβουλευτικοί της Κοινοπολιτείας (CWP). 
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Σε παρέμβασή της για το ρόλο της Κοινοπολιτείας στην προώθηση των 
αποτελεσμάτων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή η επικεφαλής 
της κυπριακής αντιπροσωπίας τόνισε ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποκτά αυξανόμενη 
σημασία ως κλειδί για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή των 
αρνητικών συνεπειών των κλιματικών αλλαγών, αλλά και ως ένα ισχυρό μέσο για την 
επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας. Η συμμετοχή της Κοινοπολιτείας στις 
προσπάθειες αυτές είναι ζωτικής σημασίας, συνέχισε η βουλευτής, ιδιαίτερα δε στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειες αυτές, όπως και την 
ανάγκη εξασφάλισης επιτυχούς σύνδεσης μεταξύ της οικονομικής και της αειφόρου 
ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων της 
κάθε χώρας στο πλαίσιο των δικών της τοπικών συνθηκών και με πλήρη σεβασμό 
στις δικές της συγκεκριμένες συνθήκες.  
 
Επιπλέον, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας παρενέβη σε θεματικό εργαστήριο 
με θέμα το ρόλο των βουλευτών στην προώθηση και εφαρμογή των Στόχων για 
Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ. Υπογραμμίζοντας ότι θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, 
η βιώσιμη ανάπτυξη, η εξάλειψη της φτώχιας και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα, ανέφερε ότι η πολυπλοκότητα των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κοινοβούλια καθιστούν απαραίτητη τη 
συλλογική δράση και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.  
 
Ο Κύπριος βουλευτής πρόσθεσε ότι στις προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας 
προς αυτή την κατεύθυνση η κοινοβουλευτική διπλωματία είναι υψίστης σημασίας, 
δεδομένου ότι καθιστά ευκολότερη την αξιοποίηση συμπερασμάτων που 
προκύπτουν από συλλογικές εμπειρίες και δράσεις.  
 
Ο κυπριακός κλάδος του CPA συμμετείχε επίσης με διμελή αντιπροσωπία του στις 
εργασίες του 47ου Περιφερειακού Συνεδρίου των Βρετανικών Νήσων και της 
Μεσογείου, το οποίο διοργανώθηκε στο Γιβραλτάρ από την 21η έως τις 24 Μαΐου 
2017 με συμμετοχή αντιπροσωπιών από δεκατρία κοινοβούλια-κλάδους της 
Περιφέρειας. 
 
Το κύριο θέμα του Συνεδρίου αφορούσε στην ενδυνάμωση του ρόλου της εν λόγω 
Περιφέρειας εντός του Συνδέσμου, καθώς και στο ρόλο των μικρότερων χωρών της 
Κοινοπολιτείας μετά το Brexit. Περαιτέρω, εξετάστηκαν μεταξύ άλλων ενότητες 
σχετικές με τις επιπτώσεις του Brexit γενικά στις χώρες της Κοινοπολιτείας, καθώς 
και το ρόλο των μικρότερων κοινοβουλίων-κλάδων του οργανισμού. 
 
Σε σχετική παρέμβαση μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκε στις 
επιπτώσεις του Brexit στην Κύπρο, η οποία είναι μέλος τόσο της ΕΕ όσο και της 
Κοινοπολιτείας. Υπογράμμισε ότι τώρα είναι ακόμα πιο βαρύνουσας σημασίας η 
ενδυνάμωση των σχέσεων της Κύπρου με τις χώρες της Κοινοπολιτείας, ειδικότερα 
μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων στο μεγάλο όγκο των συναλλαγών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΚΔ, αλλά 
και στους χιλιάδες Κυπρίους που φοιτούν εκεί, καθώς και στους Βρετανούς πολίτες 
που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. 
 
Στο περιθώριο του Συνεδρίου συνήλθαν επίσης οι Γυναίκες-Βουλευτές της 
Περιφέρειας με συμμετοχή και της επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας.  
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Σε ό,τι αφορά επιμέρους δραστηριότητες του CPA, σημειώνεται η συμμετοχή της 
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στο 4ο Περιφερειακό Συνέδριο CWP στην 
Ουαλία από τις 6 έως τις 8 Απριλίου 2017. Το συνέδριο επικεντρώθηκε τόσο στη 
θέση που κατέχουν οι γυναίκες στην οικονομία κάθε χώρας όσο και στην παιδεία και 
την εκπαίδευση, καθώς και τα μέτρα που υιοθετούνται από τα κοινοβούλια για 
προώθηση των θέσεων αυτών.  
 
Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, λόγω της κατάταξης της Κύπρου γεωγραφικά στην 
περιοχή της Δυτικής Ασίας από τον ΟΗΕ, έγινε το 2001 μέλος του Συνδέσμου 
Ασιατικών Κοινοβουλίων για την Ειρήνη, ο οποίος μετονομάσθηκε το 2006 σε 
Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή συμμετείχε με διμελή αντιπροσωπία 
στην 9η Ετήσια Σύνοδο της Ολομέλειας της ΑΚΣ, που φιλοξενήθηκε στην Καμπότζη 
από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2016. Κεντρικό θέμα της Συνόδου ήταν η 
προώθηση της ειρήνης και της αειφόρου ανάπτυξης στην Ασία. Στη διάρκεια της 
Συνόδου συνεδρίασαν οι αρμόδιες επιτροπές της Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικών 
Υποθέσεων, Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιτροπή Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Υποθέσεων), οι οποίες συζήτησαν προσχέδια ψηφισμάτων επί 
διάφορων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικοπολιτιστικών θεμάτων, τα οποία 
τέθηκαν στην ολομέλεια προς υιοθέτηση. Στις παρεμβάσεις της η κυπριακή 
αντιπροσωπία εστίασε στη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης ως κλειδιού για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών των 
κλιματικών αλλαγών, αλλά και ως ενός ισχυρού μέσου για την επίτευξη σταθερότητας 
και ευημερίας, τονίζοντας πως ο ρόλος της ΑΚΣ στις προσπάθειες αυτές είναι 
ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα δε στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας του 
Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. Σημειώνεται επίσης ότι την προεδρία της 
Συνέλευσης για την επόμενη διετία θα έχει η Τουρκία. Η επόμενη Σύνοδος της 
Ολομέλειας της ΑΚΣ θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη 
Νοεμβρίου του 2017. 
 
Η Βουλή συμμετείχε επίσης με δύο βουλευτές σε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής 
της ΑΚΣ για την Οικονομία και Αειφόρο Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στη 
Μανάμα του Μπαχρέιν από τις 24 έως τις 27 Απριλίου 2017. Κύριο θέμα της 
συνάντησης ήταν η σύνδεση της οικονομικής προόδου με την επίτευξη των Στόχων 
της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης εγκρίθηκαν 
προσχέδια ψηφισμάτων, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των 
προσπαθειών για οικονομική ανάπτυξη, στο ρόλο των κοινοβουλίων στην εφαρμογή 
των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ, στην εξάλειψη της φτώχιας, στη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς της Ασίας, 
καθώς και σε περιβαλλοντικά θέματα με έμφαση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
των κλιματικών αλλαγών.  
 
Τέλος, διμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε σε συνεδρία της Μόνιμης 
Επιτροπής της ΑΚΣ για τον Οικονομικό Κανονισμό και Θέματα Προσωπικού, που 
πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από την 
21η έως τις 24 Μαΐου 2017. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που 
άπτονται της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της Συνέλευσης, καθώς και της 
λειτουργίας της Μόνιμης Γραμματείας της, που εδρεύει στην Τεχεράνη. 
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Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στη ΔΣΟ με τετραμελή αντιπροσωπία, 
κατέχοντας σημαντικές θέσεις στα όργανά της, θέση μέλους στη Διεθνή Γραμματεία 
από τον επικεφαλής της αντιπροσωπίας, θέση προέδρου στην Επιτροπή Παιδείας, 
θέση εισηγητή στην Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής, καθώς και θέση μέλους στην 
Επιτροπή Οικονομικών της Συνέλευσης. 
 
Στη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της ΔΣΟ το Δεκέμβριο του 2016 στην 
Αθήνα συμμετείχε τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής, η οποία μεταξύ άλλων 
ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα. Πραγματοποιήθηκε 
εξάλλου συνάντηση με τον Κόπτη Πάπα Αλεξανδρείας και Πατριάρχη της Έδρας του 
Αγίου Μάρκου Tawadros Β΄. 
 
Σε δεύτερη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της ΔΣΟ το Μάιο του 2017 στη Χίο 
η Βουλή συμμετείχε με τριμελή αντιπροσωπία. Διεξήχθησαν συζητήσεις για τη 
βελτίωση της λειτουργίας των επιτροπών της ΔΣΟ και αναφορικά με την επόμενη 
Γενική Συνέλευση του οργανισμού. Η κυπριακή αντιπροσωπία εξέφρασε τη στήριξή 
της στις προσπάθειες για τη διεύρυνση και ενδυνάμωση της Συνέλευσης και του 
ρόλου της στα διεθνή πολιτικά δρώμενα. Κατά τη συνεδρίαση έγινε και πάλι αναφορά 
στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η κυπριακή αντιπροσωπία συμμετείχε επίσης 
στις ακόλουθες διοργανώσεις: 

 Το Σεπτέμβριο του 2016 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
συμμετείχε στα εγκαίνια της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου για 
πρώτη φορά η ΔΣΟ συμμετείχε με δικό της περίπτερο.  

 Τον Οκτώβριο του 2016 η κυπριακή αντιπροσωπία συμμετείχε στα εγκαίνια της 
έκθεσης “Άθως: Το Άγιον Όρος” στο ΕΚ στις Βρυξέλλες, στα περιθώρια της 
οποίας συμμετείχε σε συζήτηση για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά 
και για τους στόχους και δραστηριότητες της ΔΣΟ, καθώς και τις δυνατότητες 
για ενεργότερη συνεργασία της Συνέλευσης με το ΕΚ.  

 Τον Ιούνιο του 2017 μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε σε 
συνάντηση εργασίας κλιμακίου της ΔΣΟ στη Χαλκιδική με θέμα τη σύνταξη 
κανονισμού για την απονομή σήματος σε μοναστηριακά προϊόντα και προϊόντα 
μικρών παραγωγών. 

 Τον Ιούλιο του 2017 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η 24η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ΔΣΟ με κεντρικό θέμα “Η χριστιανική διάσταση της παγκόσμιας 
κρίσης και τρόποι αντιμετώπισής της”. Οι συζητήσεις επί του κεντρικού θέματος 
επικεντρώθηκαν στο ρόλο που κατέχουν οι χριστιανικές αρχές και αξίες, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο διαθρησκειακός διάλογος, η εκπαίδευση, η 
δημοκρατία και ο πολιτισμός στην αντιμετώπιση της κρίσης της εποχής μας και 
των συνεπειών της ένεκα των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Άλλα θέματα που επισημάνθηκαν ήταν το 
μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα και η τρομοκρατία, ιδιαίτερα αναφορικά με 
τις απειλές έναντι της επιβίωσης των ιστορικών χριστιανικών κοινοτήτων στη 
Μέση Ανατολή. Στις συζητήσεις συμμετείχαν με σχετικές παρεμβάσεις τους τα 
μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα το δυνητικό 
ρόλο της ΔΣΟ στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης. 
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Τέλος, η κυπριακή αντιπροσωπία παρουσίασε ψήφισμα για το Κυπριακό, το οποίο η 
ολομέλεια υιοθέτησε ομόφωνα. Στο ψήφισμα η ΔΣΟ υπενθυμίζει τη συνεχιζόμενη για 
43 χρόνια κατοχή εδαφών της ΚΔ από την Τουρκία κατά παράβαση των αρχών του 
ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα δε των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, 
καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού. Τονίζοντας για μια 
ακόμα φορά ότι το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα εισβολής και κατοχής, το ψήφισμα 
καταδικάζει την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα 
κατεχόμενα. Καλεί επίσης τη γείτονα χώρα να σεβαστεί τους χώρους λατρείας και τα 
κοιμητήρια της Κυπριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και να συμβάλει εποικοδομητικά 
στην αποκατάσταση και συντήρησή τους. Επαναβεβαιώνοντας δε τη στήριξη και 
συμπαράστασή της προς τον αγώνα του κυπριακού λαού για επίτευξη δίκαιης και 
βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, η ΔΣΟ απευθύνει έκκληση προς τα 
μέλη της και τη διεθνή κοινότητα όπως συμβάλουν στις προσπάθειες για λύση, 
ασκώντας την επιρροή τους προς την Τουρκία. 
 
Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στην 11η Ετήσια 
Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης, που 
πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Μαρίνο από την 21η έως τις 23 Μαρτίου 2017.  
 
Θέματα συζήτησης αποτέλεσαν ο ρόλος και οι πολιτικές των μικρών κρατών σε ότι 
αφορά στη γεωπολιτική κατάσταση και τις ανθρωπιστικές κρίσεις, οι δυνατότητες και 
οι περιορισμοί των μικρών κρατών στα πλαίσια διεθνών οργανισμών με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο και τέλος η συνεργασία μεταξύ των μικρών 
κρατών στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού διαμέσου της ιστορίας, της 
κυριαρχίας των κρατών, της τέχνης και του φυσικού τοπίου. Η Διάσκεψη 
ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης. 
 
Με την ευκαιρία της Διάσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε και 
ιδιαίτερες συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Υπουργό Εξωτερικών και Πολιτικών 
Υποθέσεων του Σαν Μαρίνο κ. Nicola Renzi και τον Υπουργό Οικονομικών της 
χώρας κ. Simone Celli, καθώς και με ομολόγους του άλλων εθνικών κοινοβουλίων. 
 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ  

Η Βουλή δεν είναι μέλος της ΚΣ ΝΑΤΟ, αλλά συμμετέχει σε ad hoc βάση και μετά 
από σχετική πρόσκληση σε Σεμινάρια Μεσογειακού Διαλόγου, που διοργανώνει κατά 
καιρούς η Ειδική Ομάδα της Συνέλευσης για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.  
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τους προέδρους 
των Επιτροπών Άμυνας και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Σεμινάριο 
Μεσογειακού Διαλόγου που συνδιοργάνωσαν στη Ρώμη στις 27 και 28 Οκτωβρίου 
2016 η Ειδική Ομάδα της ΚΣ NATO για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η 
Yποεπιτροπή της Συνέλευσης για τις Εταιρικές Σχέσεις του ΝΑΤΟ και το ιταλικό 
κοινοβούλιο. Τους συμμετέχοντες απασχόλησαν η ασφάλεια στη Λιβύη και τη Βόρειο 
Αφρική, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και οι πολιτικές επιπτώσεις της 
μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, η στρατηγική σύνδεση μεταξύ των περιοχών 
της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής και των Δυτικών Βαλκανίων, η κατάσταση 
στη Συρία και το Ιράκ και τέλος η ριζοσπαστικοποίηση και η τρομοκρατία στην 
Ευρώπη. Το σεμινάριο προσφώνησαν μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του ιταλικού 



 

69 

Διεθνείς σχέσεις 

κοινοβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας και η Υπουργός Άμυνας της 
χώρας. 
 
Τριμερής Κοινοβουλευτική Συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ 

Η τριμερής συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ έχει επεκταθεί και στην 
κοινοβουλευτική διάσταση τόσο σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών αρμόδιων 
για εξωτερικές υποθέσεις όσο και στο επίπεδο των ιδίων των Προέδρων των 
κοινοβουλίων. 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο πραγματοποιήθηκαν οι εξής συναντήσεις: 

 1η Συνάντηση Προέδρων των τριών κοινοβουλίων στην Ιερουσαλήμ στις 26 
Ιανουαρίου 2017 με πρωτοβουλία του Προέδρου του ισραηλινού κοινοβουλίου 
(Κνεσσέτ). Συζητήθηκαν θέματα κοινοβουλευτικής συνεργασίας στους τομείς των 
υδάτινων πόρων, οι σχέσεις των τριών χωρών με τις αντίστοιχες κοινότητες της 
διασποράς, η καταπολέμηση του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας, το εμπόριο 
και η παιδεία. Η τριμερής συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση κοινής 
δήλωσης. Με την ευκαιρία αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής είχε ιδιαίτερες 
συναντήσεις, πέραν από τον Πρόεδρο της Κνεσσέτ, με τους Υπουργούς 
Περιφερειακής Συνεργασίας και Υγείας του Ισραήλ, καθώς και με τον Ορθόδοξο 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων. 

 2η Τριμερής Συνάντηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Αρμόδιων για Θέματα 
Εξωτερικών Υποθέσεων στην Ιερουσαλήμ στις 9 Μαΐου 2017. Η Βουλή 
εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή πρόεδρο και τρία μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Θέματα 
συζήτησης αποτέλεσαν οι απειλές σε βάρος των κρίσιμων υποδομών και η 
προστασία τους, θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος και το φυσικό αέριο ως 
συνιστώσα της εθνικής ασφάλειας. Έγινε επίσης παρουσίαση του τομέα της 
καινοτομίας στο Ισραήλ. Με την ευκαιρία της συνάντησης οι συμμετέχοντες 
έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Κνεσσέτ. Η κυπριακή αντιπροσωπία έγινε 
επίσης δεκτή από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων. 
 

Κατά την περίοδο αυτή άρχισε εξάλλου η προετοιμασία της 2ης Συνάντησης 
Προέδρων των τριών κοινοβουλίων, που θα φιλοξενήσει η Βουλή των 
Αντιπροσώπων στη Λευκωσία το Νοέμβριο του 2017. Για το σκοπό αυτό έχουν 
συσταθεί δύο ομάδες εργασίας, για τους υδάτινους πόρους και για θέματα 
επιχειρηματικότητας, έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης, με έμφαση στη διάσταση 
της διασποράς. Στις ομάδες συμμετέχουν βουλευτές, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί 
και υπηρεσιακοί παράγοντες. 
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Γενικά 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο αναπτύχθηκε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
στον τομέα των ερευνών, των εκδόσεων και των εκδηλώσεων. Σημαντική 
δραστηριότητα της εντεταλμένης υπηρεσίας υπήρξε η επιστημονική έρευνα και 
μεθοδική συγκέντρωση στοιχείων συναφών με τη δράση του κυπριακού 
κοινοβουλίου, με στόχο την τροχοδρόμηση διάφορων ιστορικών εκδόσεων, καθώς 
και τη διαφύλαξη πολύτιμου αρχειακού υλικού. 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 έγκαιρη 
ενημέρωση και στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Βουλής.  
 

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. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της οικονομικής 
περισυλλογής και με στόχο την εξοικονόμηση χαρτιού τα κείμενα αυτά διατίθενται 
πλέον στους βουλευτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του εσωτερικού δικτύου της 
Βουλής, ενέργεια που ταυτόχρονα εξυπηρετεί και την οικολογική ευαισθησία που 
επιδεικνύει το κοινοβούλιο.  
 
Παράλληλα, αξιόλογη υπηρεσία στον τομέα της διαφάνειας της πολιτικής ζωής του 
τόπου και συνεισφορά προς τον πολίτη αποτελεί και το γεγονός ότι τα πρακτικά της 
ολομέλειας καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα της Βουλής αμέσως μετά την 
αποστενογράφηση, τον έλεγχο και τη γλωσσική επιμέλειά τους, δηλαδή μέσα σε 
διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης της ολομέλειας στην 
οποία αφορούν.  
 
Ιδιαιτέρως ανασταλτικό παράγοντα στη μελέτη της ιστορίας του κοινοβουλίου, αλλά 
και στη χρήση από τα μέλη και τους υπηρεσιακούς του κοινοβουλίου των πρακτικών 
της ολομέλειας αποτελεί και το γεγονός ότι τα πρακτικά τριάντα οκτώ συνόδων (από 
το 1960 μέχρι και το 1998) υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή και όχι και σε ψηφιακή. 
Ως εκ τούτου, η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής ανέλαβε κατά την 
παρελθούσα σύνοδο την ψηφιοποίηση των πρακτικών της ολομέλειας των εν λόγω 
συνόδων και την ένταξή τους σε μορφή PDF (OCR) στην ιστοσελίδα του 
κοινοβουλίου, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μηχανής αναζήτησης, όταν 
παρίσταται ανάγκη εντοπισμού προηγούμενων συζητήσεων, αποφάσεων, εκθέσεων, 
ερωτήσεων, απαντήσεων κ.ά. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφιοποιηθεί στη συγκεκριμένη 
μορφή τα πρακτικά είκοσι (20) συνόδων, τα οποία θα ενταχθούν σύντομα στην 
ιστοσελίδα της Βουλής. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι συνεχίστηκε και κατά την υπό αναφορά σύνοδο η στενή 
συνεργασία της εντεταλμένης υπηρεσίας με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Αναλυτικά 
στοιχεία αναφορικά με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας περιλαμβάνονται στο Τρίτο 
Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 
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Ευρετηρίαση πρακτικών ολομέλειας 

Η ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας είναι πρωτίστης 
σημασίας, αφού η χρήση των πρακτικών ενός κοινοβουλίου χωρίς την ύπαρξη 
σχετικών ευρετηρίων είναι αρκετά δύσκολη, αν όχι ανέφικτη. Συνεπώς, η μελέτη 
πρακτικών πενήντα επτά χρόνων κοινοβουλευτικής ζωής ή ο εντοπισμός 
συγκεκριμένων συζητήσεων, αποφάσεων, εκθέσεων, ερωτήσεων κτλ. χωρίς τη 
βοήθεια των ευρετηρίων καθίστανται ιδιαίτερα δυσχερείς τόσο για τα μέλη και τις 
υπηρεσίες της Βουλής όσο και για τους ερευνητές και το ευρύ κοινό. Η ανάγκη αυτή 
επισημάνθηκε εδώ και αρκετά χρόνια από την εντεταλμένη υπηρεσία της Βουλής, η 
οποία και προέβη σε σημαντικά βήματα για την ικανοποίησή της. Δυστυχώς, 
διάφοροι παράγοντες και προβλήματα επηρέασαν τη διεκπεραίωση αυτής της τόσο 
σημαντικής εργασίας, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των ευρετηρίων πολλών 
συνόδων, παρ’ όλο που η ετοιμασία τους βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Η 
μελέτη και υιοθέτηση μεθόδων ευρετηρίασης πρακτικών που ακολουθούνται από 
άλλα κοινοβούλια είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει στην επίλυση όλων των 
προαναφερθέντων προβλημάτων.  

 
Παρά τις πιο πάνω επισημάνσεις έχουν ήδη ετοιμαστεί τα ευρετήρια έξι βουλευτικών 
συνόδων, τα οποία θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια της νέας συνόδου της Βουλής. Τα 
ευρετήρια απαρτίζονται από δύο μέρη: α. Το θεματικό, στο οποίο καταχωρίζονται 
χρονολογικά σε λήμματα, αναλόγως του αντικειμένου που αυτά πραγματεύονται, όλα 
τα θέματα των συνεδριάσεων μιας συνόδου, δηλαδή ψηφισθέντες νόμοι, ερωτήσεις 
βουλευτών και απαντήσεις υπουργών, θέματα που συζητήθηκαν στο Τέταρτο 
Κεφάλαιο κτλ. β. Το κατά βουλευτή, στο οποίο εμφαίνεται όλη η δραστηριότητα κάθε 
μέλους της Βουλής στα πλαίσια των εργασιών της ολομέλειας, δηλαδή αγορεύσεις ή 
παρεμβάσεις σε οποιοδήποτε θέμα, οι ερωτήσεις που υπέβαλε και οι σχετικές 
απαντήσεις, καθώς και τα θέματα που ενέγραψε για συζήτηση στο Τέταρτο 
Κεφάλαιο.  
 
Παράλληλα, έχουν συνταχθεί περιεχόμενα όλων των πρακτικών της ολομέλειας των 
δέκα πρώτων κοινοβουλευτικών συνόδων (Αύγουστος 1960-Μάιος 1970), ώστε να 
καταστεί δυνατή η ευρετηρίασή τους, η οποία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο 
στάδιο.  
 

Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

Η υποβολή ερωτήσεων από τα μέλη του σώματος προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους 
υπουργούς αποτελεί έναν αξιόλογο τομέα δράσης των βουλευτών και συνάμα μέσο 
άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού με τις υποβαλλόμενες ερωτήσεις η Βουλή 
πληροφορείται για τις προθέσεις της κυβέρνησης ή τα μελετώμενα μέτρα για 
συγκεκριμένο θέμα γενικού ενδιαφέροντος ή διερευνά τα αίτια ή τους σκοπούς 
πράξεων ή παραλείψεων της εκτελεστικής εξουσίας. Κατά την Πρώτη Σύνοδο της 
Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου υποβλήθηκαν από τους βουλευτές χίλιες τριάντα 
οκτώ (1 038) ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς 
οκτακόσιες ενενήντα επτά (897) απαντήσεις, από τις οποίες διακόσιες (200) 
αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις 
καταχωρίζονται και στο σχετικό μέρος της ιστοσελίδας της Βουλής.  
 
Κατά την έναρξη της υπό επισκόπηση περιόδου, συνεπεία της εξέτασης από την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως του θέματος 
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«Η άσκηση αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσω της υποβολής 
ερωτήσεων από τους βουλευτές προς τα αρμόδια υπουργεία», ετοιμάστηκαν και 
αποστάλθηκαν σε κάθε υπουργό κατάλογοι με τις μη απαντηθείσες ερωτήσεις που 
υπέβαλαν βουλευτές κατά τη Δέκατη Βουλευτική Περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί η 
άμεση ανταπόκριση των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών.  
 
Συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με τις υποβληθείσες ερωτήσεις και τις ληφθείσες 
απαντήσεις περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 
 

Πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες/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 Δημοκρατίας εξυπηρετήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση 
σύνοδο με την πραγματοποίηση διάφορων εκδηλώσεων. 
 

 Παρουσίαση του βιβλίου “Θράκη: Το επόμενο βήμα…” 

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εκδήλωση για την παρουσίαση του 
βιβλίου του επισκέπτη καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, 
πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και τέως 
βουλευτή Ροδόπης δόκτορος Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη “Θράκη: Το επόμενο 
βήμα…”. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής,  
ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, καθώς και ο 
διευθυντής των εκδόσεων ΜΙΝΩΑΣ κ. Γ. Κωνσταντόπουλος. Στο περιεχόμενο 
του βιβλίου αναφέρθηκε εκτενώς ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμάρας. Την κεντρική 
ομιλία για τη Θράκη έκανε ο ίδιος ο συγγραφέας, παραλληλίζοντάς τη με την 
Κύπρο. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Βουλής παρέθεσε 
δείπνο στο χωριό του κοντά στην Πράσινη Γραμμή, την Ποταμιά, παρουσία και 
Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διοργάνωση της 
εκδήλωσης ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της Βουλής με το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο.  
 

 2ο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε και στο 2ο Φεστιβάλ Βιβλίου 
Λευκωσίας, που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 5 μέχρι τις 
7 Μαΐου 2017. Η Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων παρουσίασε στο 
φεστιβάλ σε δικό της περίπτερο είκοσι τέσσερις (24) εκδόσεις της, εκ των 
οποίων οι δέκα (10) διατέθηκαν προς πώληση. 
 

 Συνέδριο με θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Προοπτικές και 
Κίνδυνοι” 

 Στις 22 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου με θέμα 
“Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Προοπτικές και Κίνδυνοι”. Οι εργασίες του 
συνεδρίου διεξήχθησαν σε αίθουσες συνεδριάσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και αναπτύχθηκαν σε τέσσερα παράλληλα πάνελ: α. “Ραγδαίες 
εξελίξεις στην παραγωγή αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών”, β. “Δραστικές 
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αλλαγές στην αγορά εργασίας”, γ. “Νέες προοπτικές στον τομέα της υγείας” και 
δ. “Ο άνθρωπος στο κέντρο”. Ακαδημαϊκοί και επιστήμονες από Κύπρο και 
Ελλάδα, ερευνητές, ιδρυτές συναφών εταιρειών κ.ά. παρουσίασαν τις σχετικές 
με το θέμα της εισήγησής τους διεργασίες που εξελίσσονται σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον, τις εφαρμογές που αναμένεται να έχουν (ή που έχουν) 
στην Κύπρο, καθώς και προσωπικές τους εμπειρίες. Στη συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης που ακολούθησε έλαβαν μέρος, ως συμμετέχοντες, νυν και πρώην 
βουλευτές, γενικοί διευθυντές υπουργείων/υπηρεσιών, εκπρόσωποι 
ενδιαφερόμενων φορέων/οργανώσεων κ.ά., καθώς και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, 
τεχνοκράτες και φορείς σχετικοί με κάθε θεματική ενότητα, ως ακροατές. 
Συντονιστές της συζήτησης ήταν οι βουλευτές κ. Άγγελος Βότσης, για το πρώτο 
πάνελ, κ. Ελένη Μαύρου, για το δεύτερο πάνελ, κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, για το 
τρίτο πάνελ, και κ. Στέλλα Κυριακίδου, για το τέταρτο πάνελ.  

 

 Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης των εργασιών 
του συνεδρίου στο Αίθριο του κτιρίου της Βουλής. Στην εκδήλωση απηύθυναν 
χαιρετισμό η κ. Martina Larkin, Επικεφαλής της Ευρώπης και της Ευρασίας και 
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 
(βιντεοπροβολή) και η γενική διευθύντρια της Βουλής. Ομιλητές στην εκδήλωση 
ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ανέπτυξε τις προκλήσεις που 
προοιωνίζεται για την Κύπρο η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, και ο 
ακαδημαϊκός, βραβευθείς με το βραβείο Turing 2007 (αντίστοιχο του Νόμπελ 
Πληροφορικής), Ιωσήφ Σηφάκης. Ο εξέχων επιστήμονας παρουσίασε το 
ιστορικό πλαίσιο της επανάστασης και αναφέρθηκε στις νέες ευκαιρίες 
παραγωγικότητας, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τις δυνατότητες 
προσαρμοστικότητας και δημιουργικότητας που αυτή προσφέρει. 

 
Στόχος του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για τη 
διοργάνωση του συνεδρίου, είναι ο εντοπισμός των προοπτικών που έχει η νέα 
αυτή επανάσταση για τη χώρα μας και η ανίχνευση των πιθανών κινδύνων, 
αλλά και η έναρξη σχετικού διαλόγου με τον επιχειρηματικό, επιστημονικό και 
συνδικαλιστικό κόσμο, καθώς και με όλους τους αρμόδιους φορείς. 
 

 Ψηφιοποίηση φωτογραφικού Αρχείου Βουλής 

 Στη διάρκεια της υπό επισκόπηση περιόδου αναπτύχθηκε και μια άλλη 
δραστηριότητα, η ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση όλου του φωτογραφικού 
αρχείου της Βουλής, το οποίο είχε συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί από την 
Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων κατά την τελευταία δεκαετία. Η 
ψηφιοποίηση του αρχείου κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να προφυλαχθεί από τη 
φθορά του χρόνου και να διαφυλαχθεί το πολύτιμο αυτό αρχειακό υλικό των 
πενήντα επτά χρόνων λειτουργίας του σώματος. 

 
Τομέας Ερευνών και Μελετών 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ετοιμάστηκε μελέτη με θέμα «Απολαβές και 
ωφελήματα των μελών των κοινοβουλίων των ευρωπαϊκών χωρών». Στη μελέτη 
παρουσιάζονται οι απολαβές των μελών των κοινοβουλίων των κρατών μελών της 
ΕΕ, τα συμπληρωματικά επιδόματά τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση απουσίας τους από συνεδριάσεις ολομέλειας ή κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα των απολαβών των 
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βουλευτών. Η μελέτη ετοιμάστηκε με σκοπό την αξιοποίησή της από άτυπη 
επιτροπή που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του σώματος και εκπροσώπους των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων.  
 

Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκαν οι επισκέψεις μαθητών και 
φοιτητών στο κοινοβούλιο για επιτόπου ενημέρωσή τους περί της νομοθετικής 
εξουσίας του τόπου μας, στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτύξει η 
Βουλή με τα κυπριακά εκπαιδευτήρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επισκέψεις αυτές 
πύκνωσαν σε αξιοσημείωτο βαθμό και καλύπτουν πλέον όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, από την προδημοτική έως και την ανώτατη. Συγκεκριμένα, κατά την 
παρελθούσα σύνοδο επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο δύο χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα 
δύο μαθητές και φοιτητές (2 352), από πενήντα επτά (57) εκπαιδευτήρια, στους 
οποίους λειτουργοί της εντεταλμένης υπηρεσίας ανέπτυξαν τον πολιτικό ρόλο και τις 
αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον για 
αυτής της φύσεως τις επισκέψεις άρχισε να επιδεικνύεται και από άλλες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι συνταξιούχοι. 
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Δ. Ευρωπαϊκές υποθέσεις 

ΕΔ Γενικά 

Κατά 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 κράτους μέλους της ΕΕ. 
Ειδικότερα, ασχολήθηκε με την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
στα πλαίσια της ΕΕ, με τη μελέτη εγγράφων που προέρχονται από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και με άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην υλοποίηση του 
ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  
 
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Βουλή των 
Αντιπροσώπων για τα θέματα αυτά προέρχονται από το διαδίκτυο και από την 
πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για την ΕΕ μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων 
IPEX. Από το 2006 οι εν λόγω πληροφορίες λαμβάνονται απευθείας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με απόφαση του τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. José Manuel Barroso να αποστέλλονται κατευθείαν στα εθνικά 
κοινοβούλια όλα τα νομοθετικά και συμβουλευτικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η 
Δεκεμβρίου 2009, τα εν λόγω έγγραφα διαβιβάζονται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, απευθείας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας 
σχετικά με το Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ΕΕ.  
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε δύο διασκέψεις της COSAC, στην 56η 
διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας (13-15 
Νοεμβρίου 2016) και στην 57η διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέττα της 
Μάλτας (28-30 Μαΐου 2017). Περαιτέρω, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Διάσκεψη των Προέδρων της 
COSAC, που πραγματοποιήθηκε στην Εσθονία από τις 9 έως τις 10 Ιουλίου 2017. Η 
Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων παρείχε επιστημονική στήριξη με την ετοιμασία 
σημειωμάτων, παρεμβάσεων και σχετικού ενημερωτικού υλικού και λειτουργοί της 
συμμετείχαν στις εργασίες της ολομέλειας των εν λόγω διασκέψεων. 
  
Στο Παράρτημα III περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες δραστηριότητες των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κατά την υπό 
επισκόπηση σύνοδο. 
 

Παρακολούθηση των υποχρεώσεων υιοθέτησης του νέου 
ευρωπαϊκού κεκτημένου 

Σε σχέση με τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση του νέου 
κεκτημένου που παράγεται συνεχώς σε επίπεδο ΕΕ, λειτούργησε με επιτυχία ο 
μηχανισμός που έχει υιοθετηθεί για την καταγραφή κατά μήνα όλων των 
υποχρεώσεων που δημιουργούνται για την ΚΔ σχετικά με την υιοθέτηση των 
ευρωπαϊκών Οδηγιών, οι οποίες στη συνέχεια κατά κανόνα δημιουργούν την 
υποχρέωση για κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή εναρμονιστικών 
νομοσχεδίων ή κανονισμών. Η προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς Βουλής 
είναι η έγκαιρη επισήμανση προς την κυβέρνηση των υποχρεώσεων αυτών, που 
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 γίνεται με διμηνιαία αποστολή επιστολών προς όλα τα υπουργεία ως 
συμπληρωματικό μέσο υπόμνησης, ανεξάρτητα και πέρα από οποιουσδήποτε 
άλλους μηχανισμούς έχει υιοθετήσει η ίδια η κυβέρνηση για παρακολούθηση του 
θέματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την απελθούσα σύνοδο, όπως και σε 
προηγούμενα χρόνια, η ανταπόκριση της κυβέρνησης και πάλι δεν ήταν σε πολλές 
περιπτώσεις έγκαιρη, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων νομοσχέδια ή κανονισμοί των οποίων είχε παρέλθει η προθεσμία για 
υιοθέτηση με βάση τις δεσμεύσεις της ΚΔ έναντι της ΕΕ. Το γεγονός αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να υφίσταται αδίκως η Βουλή των Αντιπροσώπων την πίεση για ταχεία 
ολοκλήρωση της εξέτασής τους, ενώ δε θα υπήρχε πρόβλημα χρόνου, εάν είχαν 
κατατεθεί έγκαιρα από την εκτελεστική εξουσία. Σε αυτά τα πλαίσια η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε 
αυτεπάγγελτα το θέμα «Η καθυστέρηση που παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις 
στην κατάθεση ενώπιον του νομοθετικού σώματος εναρμονιστικών και άλλων 
νομοθετημάτων, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη μη διεξοδική και επαρκή μελέτη 
τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα τους» 
στην παρουσία εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας. Κατά τη συζήτηση του 
θέματος εξετάστηκαν τρόποι βελτίωσης της σχετικής διαδικασίας, ώστε να μην 
παρατηρούνται καθυστερήσεις. Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής 
παρείχε τεχνοκρατική στήριξη στις εργασίες της επιτροπής στη βάση σχετικών 
εκθέσεων και άλλων εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις 
επιδόσεις των κρατών μελών της EE στον τομέα της εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο. 
 

Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας της Βουλής των Αντιπροσώπων ετοιμάστηκαν 
σημειώματα αναφορικά με κάθε ένα από τα εκατό πέντε (105) νομοσχέδια και 
κανονισμούς που συνολικά κατατέθηκαν στη Βουλή για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο. Στα εν λόγω σημειώματα εντοπίζονται οι εναρμονιστικές πρόνοιες του 
νομοσχεδίου ή του κανονισμού, το σχετικό ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο βαθμός 
δεσμευτικότητας, η συμβατότητα της προτεινόμενης νομοθεσίας με το κεκτημένο, η 
δυνατότητα που υπάρχει για διαφοροποίηση οποιωνδήποτε προνοιών της και γενικά 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις κρίνονται χρήσιμες στα πλαίσια της στήριξης της 
άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Από τα πιο πάνω ψηφίστηκαν σε νόμους 
σαράντα εννέα (49) νομοσχέδια και εγκρίθηκαν είκοσι οκτώ (28) κανονισμοί. Τα 
εναπομείναντα εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, 
καθώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μελέτη τους. Συνεχίστηκε επίσης ο έλεγχος για 
διαπίστωση της κατάθεσης των στοιχείων που η εκτελεστική εξουσία οφείλει να 
αποστέλλει σε σχέση με κάθε εναρμονιστικό νομοσχέδιο ή κανονισμό για την 
αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου της εξέτασής τους. 
 

Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ 

Ο ρόλος της Βουλής σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ, που υπαγορεύεται στα εθνικά κοινοβούλια από το 
Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με το Ρόλο των Εθνικών 
Κοινοβουλίων στην ΕΕ, απαιτεί έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή της, σε σχέση με τα 
έγγραφα που κατατίθενται από την ΕΕ και ειδικότερα με αυτά που αφορούν τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε νομοθετικά ζητήματα.  
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 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. 

 Σημειώματα, ανακοινωθέντα ή εκθέσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

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

 Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Άλλα έγγραφα στρατηγικού χαρακτήρα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Πιο κάτω παρατίθενται σε συντομία τα πιο σημαντικά θέματα που εξετάστηκαν κατά 
την απελθούσα σύνοδο, καθώς και κατάλογος με τις νομοθετικές προτάσεις και άλλα 
έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έτυχαν εξέτασης από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στα πλαίσια της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ.  
 
Αναφορικά με την προαναφερθείσα διαδικασία και ειδικότερα στο πλαίσιο του 
πολιτικού διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων εξέτασε την πρόταση Οδηγίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών [έγγραφο COM (2016) 685] 
και την πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου της ΕΕ για κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών [έγγραφο COM (2016) 683], αφού οι εν λόγω νομοθετικές 
προτάσεις κρίθηκαν ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ΚΔ. Ειδικότερα, η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
εξέτασε τις υπό αναφορά νομοθετικές προτάσεις και απέστειλε κείμενο Γνώμης στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ εκφράζοντας την αντίθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στην προώθηση των σχεδίων Οδηγιών, τονίζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις που 
αναμένεται να προκύψουν για την οικονομία της Κύπρου. 
 
Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης, ξεκίνησε τη διαδικασία εξέτασης του 
θέματος σε σχετική συνεδρία της, κατά την οποία αποφασίστηκε τόσο η συνέχιση 
της συζήτησης όσο και η ενεργός συμμετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων στο 
διάλογο που θα ακολουθήσει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Περαιτέρω, σε σχέση με το θέμα αυτό, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για 
θέματα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστος Στυλιανίδης 
προσφώνησε την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρουσιάζοντας τα 
σενάρια για το μέλλον της ΕΕ που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  
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 Στα ίδια πλαίσια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων εξέτασε τη νομοθετική δέσμη της ΕΕ για τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και των ταχυδρομείων, που αποτελείται από την πρόταση Κανονισμού 
του ΕΚ και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής 
[COM(2016)399], την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση 
κανόνων υλοποίησης του Κανονισμού 2120/2015 αναφορικά με τη διεθνή 
περιαγωγή με εγχώριους όρους παροχής υπηρεσίας (Roam Like at Home) Ref 
(Ares) 5537878-23-9-2016 και την πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων [COM(2016)285]. 
Σκοπός της νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ είναι αφενός η θέσπιση ευρωπαϊκών 
κανόνων που να επιτρέπουν τη διεθνή περιαγωγή με εγχώριους όρους παροχής 
υπηρεσίας για τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
και αφετέρου η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση προσιτών 
λιανικών τιμών διασυνοριακού ταχυδρομείου δεμάτων, ενισχύοντας το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στην ΕΕ. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των θεμάτων η εν λόγω 
κοινοβουλευτική επιτροπή διαμόρφωσε και απέστειλε κείμενα Γνωμών στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, παραθέτοντας τις θέσεις των μελών του κοινοβουλίου. 
 
Περαιτέρω, στα πλαίσια της ίδιας διαδικασίας η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε την πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών [COM(2016)590] και την πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του 
Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες [COM(2016)591]. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης 
των θεμάτων η εν λόγω κοινοβουλευτική επιτροπή διαμόρφωσε και απέστειλε 
κείμενο Γνώμης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παραθέτοντας τις θέσεις των μελών του 
κοινοβουλίου επί των προτάσεων. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο πλαίσιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποίησε αριθμό συνεδριάσεων στις οποίες 
κλήθηκαν εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, του Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο, 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, αλλά και 
οργανωμένα σύνολα. Όλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για συγκεκριμένες 
νομοθετικές προτάσεις που συζητούνται σε επίπεδο ΕΕ. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθήθηκε και από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές στα θέματα του 
εξειδικευμένου χώρου δράσης τους. 
 
Η Βουλή θεωρεί σημαντική την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων 
ενδιαφερόμενων πολιτών στη διαδικασία αυτή. Εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο 
ακολουθείται η διαδικασία αυτή σε όλα τα κοινοβούλια της ΕΕ είναι ακριβώς η 
ανάγκη να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα που παρουσιάζεται λόγω της μεγάλης 
απόστασης των πολιτών κάθε χώρας μέλους από το κέντρο λήψης αποφάσεων. Η 
εμπλοκή των πολιτών και η πρόσκληση συχνότερα και πιο συστηματικά 
ενδιαφερόμενων ομάδων στις συνεδρίες των αρμόδιων επιτροπών καθιστούν τους 
πολίτες κοινωνούς των θεμάτων για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις στην ΕΕ, τους 
προετοιμάζει, αλλά και τους παρέχει την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους 
έγκαιρα, στο στάδιο κατά το οποίο οι αποφάσεις της ΕΕ δεν είναι ακόμα οριστικές.  
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 Επίσης, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είχε συνάντηση με την πρέσβειρα της 
Σλοβακίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε παρουσίαση των προτεραιοτήτων της 
Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και 
διεξήχθη συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
 
Κατά την ίδια περίοδο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων πραγματοποίησαν από κοινού συνάντηση με τον 
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής 
Ενιαίας Αγοράς κ. Andrus Ansip, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα 
που άπτονται των σχεδιασμών της ΕΕ στα θέματα της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. 
 
Επίσης, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παιδείας και Πολιτισμού 
πραγματοποίησαν από κοινού συνάντηση τόσο με τον Ευρωπαίο Επίτροπο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κ. Tibor Navracsics όσο και με την 
αντιπροσωπία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ, κατά τη διάρκεια των 
οποίων συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  
 
Κατά την ίδια περίοδο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και 
Υγείας πραγματοποίησαν από κοινού συνάντηση με το βοηθό γενικό γραμματέα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Eric Paquet και τη διευθύντρια της Γενικής 
Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. 
Barbara Kauffmann για συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 
 
Περαιτέρω, σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
έγινε παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2015 από το μέλος του κ. 
Λάζαρο Λαζάρου.  
 
Τέλος, σημειώνεται ότι για την καλύτερη διεξαγωγή των πιο πάνω εργασιών της 
Βουλής σημαντική ήταν η συμβολή των μόνιμων αντιπροσώπων της Βουλής στο ΕΚ.  
 

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

 Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 
[COM(2016)710]. 

 Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη για το 
θέμα “Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017”. 

 Συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας. 
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  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων για τη Λευκή Βίβλο σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης: 
Προβληματισμοί και σενάρια για την ΕΕ των είκοσι επτά έως το 2025 
[COM(2017)2025]. 

 Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της 
τελωνειακής ένωσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.  

 Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την κοινή Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το ΕΚ και το Συμβούλιο: Στοιχεία μιας 
στρατηγικής για τη Συρία [JOIN(2017)11]. 

 Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/EΚ σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών [COM(2016)128]. 

 Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς 
το ΕΚ, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών - Έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων [COM(2016)127]. 

 Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς 
το ΕΚ, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών - Νέο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη 
- Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της 
απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας [COM(2016)381]. 

 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Παρακολούθηση της εφαρμογής 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ετήσια έκθεση για το 2015” 
[COM(2016)463 και συνοδευτικά έγγραφα εργασίας SWD(2016)230, 
SWD(2016)231(1) και SWD(2016)231(2) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. 

 Πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού 
Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [COM(2016)590]. 

 Πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
[COM(2016)591]. 

 Πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές 
περιαγωγής χονδρικής [COM(2016)399]. 

 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση κανόνων υλοποίησης 
του Κανονισμού 2120/2015 αναφορικά με τη διεθνή περιαγωγή με εγχώριους 
όρους παροχής υπηρεσίας (Roam Like at Home) Ref (Ares) 5537878-23-9-
2016. 

 Πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων [COM(2016)285]. 
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  Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
οικονομικό έτος 2015 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου. 

 Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής αναφορικά με 
το ερωτηματολόγιο για την 26η Εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC. 

 Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναφορικά με το 
ερωτηματολόγιο για την 27η Εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC. 
 

Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων παρείχε επιστημονική στήριξη με την 
ετοιμασία σημειωμάτων, παρεμβάσεων, σχετικού ενημερωτικού υλικού για τις πιο 
πάνω νομοθετικές προτάσεις και εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων 
θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που έτυχαν εξέτασης από τις υπό αναφορά 
κοινοβουλευτικές επιτροπές. 
 

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 να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα το κατά πόσο οι 
υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται. 

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

 

Διάφορα 

Στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στο 
σουηδικό κοινοβούλιο που έλαβε χώρα από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου 2017, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αξιωματούχο του σουηδικού κοινοβουλίου, κατά 
τη διάρκεια της οποίας έγινε συζήτηση αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης των 
νομοθετικών προτάσεων και άλλων εγγράφων της ΕΕ στο σουηδικό κοινοβούλιο 
από την οποία αποκομίστηκαν χρήσιμες πληροφορίες για τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 
 
Λειτουργός της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αποτελεί έναν εκ των δύο 
ανταποκριτών της Βουλής των Αντιπροσώπων στην πλατφόρμα ανταλλαγής 
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 πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ (ΙΡΕΧ). Κατά την υπό 
αναφορά περίοδο οι ανταποκριτές της Βουλής τροφοδότησαν τη βάση δεδομένων 
του ΙΡΕΧ με πληροφορίες αναφορικά με το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων σε 
σχέση με τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά θέματα που 
έτυχαν εξέτασης και συμμετείχαν στην ετήσια συνάντηση των ανταποκριτών του 
ΙΡΕΧ, που πραγματοποιήθηκε την 1η και στις 2 Δεκεμβρίου 2016 στο Λουξεμβούργο.  
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Ε. Οικονομική διαχείριση 

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

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

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

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

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

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

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

 Τήρηση Μητρώου Περιουσιακών Στοιχείων της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

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

 Διεξαγωγή αλληλογραφίας οικονομικού/λογιστικού περιεχομένου με άλλα 
κυβερνητικά τμήματα. 

 Επίβλεψη της εκτέλεσης διάφορων έργων και της συντήρησης και κανονικής 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου, με πιστή εφαρμογή των όρων που 
διαλαμβάνουν τα συμβόλαια συντήρησης που έχουν συνομολογηθεί για τους 
κτιριακούς χώρους και τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, καθώς 
και ευθύνη για την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού. 
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Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού στο οποίο 
η εντεταλμένη υπηρεσία παρείχε συνεχή υποστήριξη ανήλθε στα διακόσια ογδόντα 
(280) άτομα περίπου (βουλευτές, προσωπικό Βουλής, κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, 
δημοσιογράφοι). 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση και 
αναβάθμιση μηχανικών μερών (μεταγωγέας-switch) του δικτύου της Βουλής, 
αναβάθμιση του backbone του δικτύου (οπτικές ίνες 10GB) για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας, της αρχειοθέτησης και της 
εισαγωγής νέων υπηρεσιών, καθώς και αναβάθμιση του κεντρικού διακομιστή 
(server). 
 
Εγκαταστάθηκε τον Απρίλιο του 2017 το νέο σύγχρονο τηλεφωνικό σύστημα προς 
αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. 
 
Έτυχαν γραφιστικής επιμέλειας εκδόσεις που ετοίμασε η Υπηρεσία Ερευνών, 
Μελετών και Εκδόσεων. Επίσης, έγινε έρευνα αγοράς και σχεδιασμός για αναλώσιμο 
και άλλο υλικό της Βουλής και ετοιμασία και διαχείριση της ιστοσελίδας των πρώην 
βουλευτών. 
 
Παραλήφθηκαν και εγκαταστάθηκαν καινούριοι διακομιστές (server) και άλλος 
εξοπλισμός και περιφερειακός εξοπλισμός (σαρωτές κ.λπ.) για το eOAS. Η 
εγκατάσταση είναι έτοιμη να δεχθεί την πρόσφατη έκδοση του συστήματος, το οποίο 
πολύ σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία υπό τη νέα βελτιωμένη μορφή του.  
 
Παραλήφθηκαν και εγκαταστάθηκαν καινούριοι επιτραπέζιοι και φορητοί 
υπολογιστές για αριθμό συνεργατών και την Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων. 
 
Αντικαταστάθηκε αριθμός παλαιών τηλεομοιοτυπικών/σαρωτών/φωτοτυπικών σε 
κοινοβουλευτικές ομάδες και υπηρεσίες της Βουλής. 
 
Παραλήφθηκαν, διαμορφώθηκαν και παραδόθηκαν στους νεοεκλεγέντες βουλευτές 
δεκαοκτώ (18) φορητοί υπολογιστές. Επίσης, δημιουργήθηκαν λογαριασμοί 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και λογαριασμοί στο eOAS, στο Exchange και 
στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων για όλους τους νεοεκλεγέντες βουλευτές. 
 
Συνεχίστηκε στο ίδιο διάστημα η διαχείριση των διακομιστών (server) εσωτερικού 
δικτύου και διαδικτύου, των διακομιστών (server) και του eOAS, του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, του τηλεφωνικού συστήματος, του Wi-Fi, των προγραμμάτων 
αρχειοθέτησης της Βιβλιοθήκης και του Φακέλου της Κύπρου, και καθώς και του 
προγράμματος “η-Συνεργασία”, η ενημέρωση της ιστοσελίδας σε καθημερινή βάση 
και η παροχή υποστήριξης σε διακόσιους ογδόντα (280) χρήστες περίπου. Επίσης, 
παρασχέθηκε τεχνική στήριξη σε συνέδρια και εκδηλώσεις της Βουλής και στήριξη σε 
συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας.  
 
Συνεχίζεται η αρχειοθέτηση του υλικού του Φακέλου της Κύπρου και η σάρωση και 
αρχειοθέτηση παλαιών και σπάνιων εκδόσεων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη της 
Βουλής. 
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Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τακτική ενημέρωση ερωτηματολογίων 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών για θέματα ηλεκτρονικής πληροφόρησης, 
ανταπόκριση σε αιτήματα άλλων κοινοβουλίων για παροχή πληροφοριών σε θέματα 
καλής πρακτικής κ.ά. 
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Ζ. Αρχείο 

Το Αρχείο της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει διεκπεραιώσει κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο ένα σημαντικό όγκο εργασίας, εξυπηρετώντας με έγγραφα και 
πληροφορίες τους βουλευτές και τις υπηρεσίες της Βουλής, καθώς και τους 
δημοσιογράφους και το κοινό. 
 
Η δυνατότητα του Αρχείου να διαδραματίζει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το 
ρόλο του έχει αναβαθμιστεί λόγω της εισαγωγής στη Βουλή το δεύτερο εξάμηνο του 
2006 του eOAS. Ο αριθμός των εγγράφων που είναι καταχωρισμένα στο eOAS 
ανέρχεται στις εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε (196 255) και 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο (Πρώτη Τακτική Σύνοδος της Ενδέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου) έχουν καταχωριστεί δεκαεννιά χιλιάδες εννιακόσια δέκα (19 
910) έγγραφα. 
 

Κατάθεση σχεδίων νόμου   

Κατά την Πρώτη Τακτική Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου κατατέθηκαν 
στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία διακόσια δεκαέξι (216) νομοσχέδια, εκατόν 
είκοσι (120) προτάσεις νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές επιτροπές και 
εκατόν τέσσερις (104) κανονισμοί, από τους οποίους δέκα (10) αφορούν σχέδια 
υπηρεσίας. 
 

Ψήφιση/έγκριση σχεδίων νόμου   

Η ολομέλεια του σώματος κατά την Πρώτη Τακτική Σύνοδο της Ενδέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου ψήφισε σε νόμους διακόσια δέκα (210) νομοσχέδια και 
σαράντα (40) προτάσεις νόμου και ενέκρινε εκατό δεκαοκτώ (118) κανονισμούς [έξι 
(6) κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας]. Επιπρόσθετα, καταψήφισε έντεκα (11) 
νομοσχέδια, τέσσερις (4) προτάσεις νόμου και απέρριψε έναν (1) κανονισμό. Η 
εκτελεστική εξουσία απέσυρε δεκαεπτά (17) νομοσχέδια και δεκαέξι (16) 
κανονισμούς και, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους, αποσύρθηκαν τριάντα 
έξι (36) προτάσεις νόμου. 
 

 Νομοσχέδια Προτάσεις 
νόμου 

Κανονισμοί 

Πρώτη Τακτική Σύνοδος    

Ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν  210 40 118 

Αποσύρθηκαν   17 36 16 

Καταψηφίστηκαν/απορρίφθηκαν  11 4 1 

 
Ψήφιση/έγκριση σχεδίων νόμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

Σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος κατατέθηκαν στη Βουλή 
και ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν αυθημερόν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τέσσερα 
(4) νομοσχέδια και δύο (2) προτάσεις νόμου. Αυτά έχουν ως εξής: 

Νομοσχέδια που ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

 Ο περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 1) Νόμος του 2016. 
(Κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών με 8 Ειδικούς Συμβούλους.) 
(9.9.2016) 
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 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
[Αύξηση των καταβλητέων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  συντάξεων 
από την 1η Ιανουαρίου 2017 κατά 0,81%, με σκοπό τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης και την αποφυγή δυσμενούς διάκρισης μεταξύ όσων θα καταστούν 
συνταξιούχοι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 έναντι όσων θα καταστούν 
συνταξιούχοι από τις 2 Ιανουαρίου 2017 και εντεύθεν.] 
(20.1.2017) 

 

 Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Παράταση χρονικά της εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού, την οποία έχει 
ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η οποία λήγει την 
1η Ιουλίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με την εν λόγω 
νομοθεσία, η εποπτεία μεταφέρεται στο διευθυντή του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με εξουσίες οι οποίες θα καθοριστούν με 
σχετικούς κανονισμούς.) 
(23.6.2017) 

 

 Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Παράταση χρονικά της εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού, την οποία έχει 
ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η οποία λήγει την 
1η Ιουλίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με την εν λόγω 
νομοθεσία, η εποπτεία μεταφέρεται στο διευθυντή του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με εξουσίες οι οποίες θα καθοριστούν με 
σχετικούς κανονισμούς.) 
(23.6.2017) 

 
Προτάσεις νόμου που ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
 

 Ο περί της Δέκατης Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 
2016. 
(Κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του συντάγματος, το οποίο 
προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής θανατικής ποινής διά νόμου στις 
περιπτώσεις φόνου εκ προμελέτης, εσχάτης προδοσίας, πειρατείας κατά το 
διεθνές δίκαιο και αδικήματος τιμωρούμενου διά ποινής θανάτου σύμφωνα με το 
στρατιωτικό ποινικό νόμο και η συνακόλουθη απάλειψη των συναφών 
αναφορών σε θανατική ποινή.) 
(9.9.2016) 
  

 Ο περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 1) Νόμος του 2017. 
(Η τακτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων να πραγματοποιείται ανά εξάμηνο.) 
(7.4.2017) 

 

Αναπεμφθέντες νόμοι 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις 
εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέπεμψε τους ακόλουθους τέσσερις (4) νόμους για 
επανεξέταση: 

 Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.128-2015)  
(Πρόταση νόμου). 
(Υποχρέωση του διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, πριν από τη 
χορήγηση άδειας έργου υδροληψίας, άδειας υδροληψίας και άδειας έργου 
συγκράτησης, να εξασφαλίζει για σκοπούς έκδοσης των πιο πάνω αδειών τη 
σύμφωνη γνώμη της τοπικής αρχής και της αντίστοιχης αρδευτικής 
επιτροπείας.)  
(Ψηφίστηκε στις 11 Οκτωβρίου 2016, αναπέμφθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2016.) 

 (Απόρριψη της αναπομπής στις 11 Νοεμβρίου 2016.) 
 

 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
 (Αρ. Φακ. 23.02.057.015-2016) 

(Παραπομπή διαφορών σε διαιτησία, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα 
των δανειοληπτών έναντι των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (ΣΠΙ) με την 
εισαγωγή ασφαλιστικών δικλίδων. Παράλληλα, προτείνονται ρυθμίσεις για την 
ποινικοποίηση πράξεων που παραβιάζουν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.) 
(Ψηφίστηκε στις 24 Μαρτίου 2017, αναπέμφθηκε στις 7 Απριλίου 2017.) 

 (Αποδοχή της αναπομπής στις 7 Απριλίου 2017.) 
 

 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

 (Αρ. Φακ. 23.02.058.017-2017) 
 (Πρόταση νόμου). 

 (Μείωση του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας που καταβάλλουν ιδιοκτήτες 
συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων με μεγάλο κυβισμό. Σύμφωνα με τους 
εισηγητές της πρότασης νόμου, στις αναφερόμενες κατηγορίες εμπίπτουν 
κυρίως μονοκάμπινα και διπλοκάμπινα πετρελαιοκίνητα οχήματα μεγάλης 
ηλικίας, τα οποία, με βάση το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, καταβάλλουν 
υψηλότερο τέλος κυκλοφορίας, επειδή η τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά το 
χρόνο έναρξης της ισχύος του ισχύοντος νόμου ήταν πολύ χαμηλότερη από την 
τιμή της βενζίνης, κάτι που δεν ισχύει σήμερα.)  
(Ψηφίστηκε στις 14 Μαΐου 2017, αναπέμφθηκε στις 14 Ιουνίου 2017.) 
(Απόρριψη της αναπομπής στις 23 Ιουνίου 2017.) 
 

 Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
 (Αρ. Φακ. 23.01.057.022-2016) 

(Τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε αφενός μικρά 
ζυθοποιεία με ετήσια παραγωγή μπίρας μικρότερη του ενός εκατομμυρίου 
λίτρων να καταβάλλουν ετήσιο τέλος άδειας παραγωγής μπίρας ύψους μέχρι 
€800 και αφετέρου ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για μπίρα να 
μειωθεί από τα €6 για εκατό λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος στα 
€3 για εκατό λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος.)  
(Ψηφίστηκε στις 16 Ιουνίου 2017, αναπέμφθηκε στις 7 Ιουλίου 2017.)  
(Απόρριψη της αναπομπής στις 14 Ιουλίου 2017.) 
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Αναφορές στο Ανώτατο Δικαστήριο 

 Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 
Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως 
του Υπουργείου Παιδείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

 (Αρ. Φακ. 23.02.058.023-2017) 
(Τροποποίηση του περί των Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της 
Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της 
Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, ώστε την αρμοδιότητα για τον 
καθορισμό των σχολικών επετείων στις οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή 
φυλλαδίων και ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη να έχει το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού. Για το σκοπό αυτό γίνεται εισήγηση να εκδίδεται σχετική 
εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κατόπιν διαβούλευσης με 
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.) 
(Ψηφίστηκε στις 7 Απριλίου 2017.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 25 Απριλίου 2017.) 

 (Αρ. Αναφοράς 1/2017) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 

 

 Ο Καταργητικός του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης 
Νόμος του 2014, Νόμος του 2017. 

 (Αρ. Φακ. 23.02.058.025-2017) 
(Κατάργηση αφενός της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, η οποία έχει 
θεσμοθετηθεί βάσει σχετικής νομοθεσίας του 2014, και αφετέρου κατάργηση της 
ίδιας της νομοθεσίας για την αποκρατικοποίηση δημόσιων οργανισμών και 
δημόσιας περιουσίας.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Ιουλίου 2017.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 2 Αυγούστου 2017.) 

 (Αρ. Αναφοράς 2/2017) 
 (Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.) 
 

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου στις Αναφορές της 14ης 
Απριλίου 2016 

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

 (Αρ. Φακ. 23.02.056.095-2015) 
(Εφαρμογή του μέτρου της διάσωσης σε πιστωτικό ίδρυμα που υπόκειται σε 
εξυγίανση.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 26 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 1/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 
 

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

 (Αρ. Φακ. 23.02.057.023-2016) 
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(Καθιέρωση της ποσόστωσης του ενός τρίτου τουλάχιστον για κάθε φύλο όσον 
αφορά τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 26 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 2/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 5 Ιουλίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 
 

 Ο περί της Ρύθμισης των Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων 
Νόμος του 2016. 

 (Αρ. Φακ. 23.02.056.150-2016) 
(Ρύθμιση αναδιαρθρώσεων χορηγήσεων/πιστωτικών διευκολύνσεων.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 26 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 3/2016) 
(Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 
αντισυνταγματικός.) 

 

 Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
 (Αρ. Φακ. 23.02.057.040-2016) 

(Πόθεν έσχες δικαστών.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 27 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 6/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 2 Μαΐου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 
 

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

 (Αρ. Φακ. 23.02.055.015-2014 και 23.02.056.020-2015) 
(Κατάργηση των εξαιρέσεων οι οποίες καθορίζονται ως ασυμβίβαστες για τους 
αξιωματούχους.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 27 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 7/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 11 Απριλίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

συνταγματικός.) 
 

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

 (Αρ. Φακ. 23.02.056.121-2015) 
[Ρυθμίσεις αποκρατικοποίησης σε ό,τι αφορά την ΑΤΗΚ και την ΑΗΚ.] 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 27 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 8/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 2 Μαΐου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 
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 Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016. 
 (Αρ. Φακ. 23.02.055.069-2014) 

(Τοκογλυφία.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 
(Αρ. Αναφοράς 9/2016) 
(Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 26 Ιανουαρίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 
αντισυνταγματικός.) 

 

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.055.109-2013) 
(Πόθεν έσχες Προέδρου της Δημοκρατίας, υπουργών και βουλευτών.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 10/2016) 
 [Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 29 Μαΐου 2017 - Μέρος του νόμου (η 

δημοσιοποίηση στοιχείων) κρίθηκε συνταγματικό και μέρος του κρίθηκε 
αντισυνταγματικό.] 

 

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

 (Αρ. Φακ. 23.02.057.031-2016) 
(Πόθεν έσχες Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 11/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 
 

 Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
 (Αρ. Φακ. 23.02.057.008-2016) 

(Πόθεν έσχες δημόσιας υπηρεσίας.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 12/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 
 

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.054.108-2013) 
 (Πόθεν έσχες αξιωματούχων της ΚΔ.) 

(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 13/2016) 
 [Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 29 Μαΐου 2017 - Μέρος του νόμου (η 

δημοσιοποίηση στοιχείων) κρίθηκε συνταγματικό και μέρος του 
αντισυνταγματικό.] 
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 Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
 (Αρ. Φακ. 23.02.057.034-2016) 

(Πόθεν έσχες στρατού.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 14/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 
 

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

 (Αρ. Φακ. 23.02.057.032-2016) 
(Πόθεν έσχες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 15/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 
 

 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.033-2016) 
(Πόθεν έσχες αστυνομίας.) 
(Ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016.) 
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2016.) 

 (Αρ. Αναφοράς 16/2016) 
 (Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε 

αντισυνταγματικός.) 
 

Θέματα προς συζήτηση   

Τα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος θέματα που ενεγράφησαν από τους βουλευτές 
είτε στην ολομέλεια του σώματος είτε αυτεπάγγελτα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές 
κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου ανέρχονται στα χίλια 
τριακόσια είκοσι τέσσερα (1 324). Εβδομήντα τρία (73) θέματα διαγράφηκαν.  
 
Δύο (2) θέματα που ενεγράφησαν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές έληξαν με κοινή 
έκθεση που κυκλοφόρησε στις 5 Απριλίου 2017. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Η λειτουργία των θεσμών που διέπουν τον ανταγωνισμό στην Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.) 
(Αρ. Φακ. 23.04.034.012-2017) 

 Οι δυνατότητες της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού να ανταποκριθεί 
στις καταστάσεις ολιγοπωλίων που έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Κυπριανού.) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.213-2016) 

 
Τα θέματα έληξαν στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 7 Απριλίου 2017 με 
αγορεύσεις των κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου, Ανδρέα Κυπριανού, Άριστου Δαμιανού, 
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Πανίκου Λεωνίδου, Κωστή Ευσταθίου, Άννας Θεολόγου, Μιχάλη Γιωργάλλα, 
Γιώργου Κ. Γεωργίου, Γιώργου Περδίκη και Ηλία Μυριάνθους.  
 
Ένα (1) θέμα που ενεγράφη στην ολομέλεια και έληξε ενώπιόν της είναι το 
ακόλουθο: 

 Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. 
(Θέμα εγγραφέν με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής.) 
(Αρ. Φακ. 23.05.049.003-2016) 
(18.11.2016) 
 

Επίσης, εκκρεμεί στο Κεφάλαιο Τέταρτο από τις 14 Ιουλίου 2017 έκθεση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα 
«Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα 
της λειτουργίας των θεσμών ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ελεγκτική 
Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου)».  
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.) 
(25.1.2017)   
 

Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου οι βουλευτές 
υπέβαλαν προς τους αρμόδιους υπουργούς χίλιες τριάντα οκτώ (1 038) ερωτήσεις 
και έλαβαν εξακόσιες ενενήντα επτά (697) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις 
της ίδιας συνόδου και διακόσιες (200) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις των 
προηγούμενων συνόδων, συνολικά οκτακόσιες ενενήντα επτά (897) απαντήσεις. 
 

Αιτιολογικά σημειώματα  

Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου ένα (1) αιτιολογικό σημείωμα για την πρόσληψη ή την παράταση 
υπηρεσιών έκτακτου προσωπικού στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημόσιου 
Δικαίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έγγραφο με αρ. 1/2017, ημερομηνίας 7 
Ιουλίου 2017, που αφορά την απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων στον ΚΟΑΠ.  
 

Εκθέσεις που κατατέθηκαν στην ολομέλεια 

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

Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2015. 
(20.1.2017) 
 
Εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου για το διορισμό Επιτρόπου Διοικήσεως. 
(24.3.2017) 
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Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Έκθεση εσόδων, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2016, από τη δημοπράτηση των 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου του έτους 2015 και ο τρόπος 
διάθεσής τους σύμφωνα με το άρθρο 21(4) του περί της Θέσπισης Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου του 2011  
[Ν. 110(Ι)/2011]. 
(2.12.2016) 
 
Ετήσια έκθεση από το Τμήμα Δασών με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2017, 
αναφορικά με αδικήματα που έτυχαν συμβιβασμού (εξώδικης ρύθμισης) για το έτος 
2016, με βάση το άρθρο 55Α του περί Δασών Νόμου του 2012 [Ν. 25(Ι)/2012]. 
(10.2.2017) 

 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  

Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2016, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2015 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου του 1988 
(Νόμος αρ. 74 του 1988).  
(9.9.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς 
την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2014 Νόμου του 
2014 [Ν. 32(ΙΙ)/2014] - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για 
κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων. 
(9.9.2016) 
 
Ετήσιες Καταστάσεις Εξελεγμένων Λογαριασμών και Έκθεση των Ελεγκτών του 
Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα από τον 
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 27 
Ιουλίου 2016, για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 30(2) του περί Κυπριακού 
Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου του 2009 [Ν. 
52(Ι)/2009]. 
(9.9.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 
έως την 30ή Ιουνίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου του 1988 
(Νόμος αρ. 74 του 1988).  
(30.9.2016) 
 
Γνωστοποίηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, για το διορισμό του προέδρου και των μελών 
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της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (5) του άρθρου 7 του περί της Λειτουργίας 
και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου του 2015 [Ν. 124(Ι)/2015]. 
(20.1.2017) 
 
Πρώτη έκθεση της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5(1) και 5(3) του περί Αφερεγγυότητας 
Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα 
Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου του 2015 [Νόμος αρ. 65(Ι) του 2015]. 
(10.3.2017) 
 
Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2016 μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18(2) του περί 
Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου 
του 1988 (Νόμος αρ. 74 του 1988).  
(28.4.2017) 
 
Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 
την 31η Μαρτίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18(2) του περί 
Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου 
του 1988 (Νόμος αρ. 74 του 1988).  
(26.5.2017) 
 
Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
ημερομηνίας 15 Μαΐου 2017, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς 
το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου του 2016 Νόμου του 2016 [Ν. 32(ΙΙ)/2016] για κάλυψη ελλείμματος άλλων 
άρθρων. 
(26.5.2017) 
 
Ετήσια έκθεση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2015, με ημερομηνία 15 
Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 των περί Αναπτύξεως 
Ηλεκτρισμού Νόμων του 1960-2014 (Κεφ. 171).  
(16.6.2017) 

 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με 
τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016. 
(14.10.2016) 
 
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων, απολογισμός και ισολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, για το 2015, 
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σύμφωνα με το άρθρο 25(4) των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Νόμων του 1999 έως 2007. 
(4.11.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2016, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις 
επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η 

Ιουλίου 2016 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2016. 
(4.11.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, όσον αφορά τη Σύσταση του Διεθνούς 
Οργανισμού Εργασίας “Transition from the Informal to the Formal Economy (No. 
204)”, που υιοθετήθηκε από την 104η ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού 
Εργασίας τον Ιούνιο του 2015, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφαση ημερομηνίας 9.11.2016 για κατάθεση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων ως υποχρέωση της ΚΔ, βάσει του άρθρου 19 του καταστατικού 
του ILO. 
(2.12.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς 
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, σύμφωνα με το εδάφιο (3) 
του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Κύπρου του 2016 Νόμου του 2016 [Ν. 90(ΙΙ)/2016]. 
(20.1.2017) 
 
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά 
με τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 
1η Ιουλίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
(3.3.2017) 
 
Τριετής αναλογιστική έκθεση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 
13 Μαρτίου 2017, για τα έτη 2014-2017, σύμφωνα με το άρθρο 76(2) του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου [Ν. 9(Ι)/2010]. 
(24.3.2017) 
 
Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 27 Απριλίου 2017, για την παρακολούθηση των δεικτών αγοράς 
εργασίας:  

1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Φεβρουάριος 2017 και  

2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Φεβρουάριος 2017. 

(5.5.2017)  
 
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ημερομηνίας 18 Μαΐου 2017, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις 
επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η 
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Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017. 
(26.5.2017) 
 
Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, για την παρακολούθηση, την απασχόληση, την 
ανεργία και την αγορά εργασίας:  

1. Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Μάρτιος 2017,  

2. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Μάρτιος 2017 και  

3. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 4ο τρίμηνο του 2016. 

(2.6.2017)  

 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Έκθεση, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών προς την Υπηρεσία 
Θήρας και Πανίδας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του 
Ταμείου Θήρας του 2016 Νόμου του 2016 [Ν. 12(ΙΙ)/2016]. 
(9.9.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2016, μετά την 
έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, για την 
αναπροσαρμογή των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Καλαβασού και Μαρί, 
σύμφωνα με το άρθρο 114(γ) των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011. 
(30.9.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, μετά την 
έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2016, για την 
αναπροσαρμογή των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Σπιταλίου και 
Παραμύθας, σύμφωνα με το άρθρο 114(γ) των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 
έως 2011. 
(14.10.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, για την 
εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με 
το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου (Ν. 74 του 1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφαση αρ. 78.976, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2015. 
(14.10.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, για την 
εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με 
το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου (Ν. 74 του 1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφαση αρ. 79.289, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015. 
(21.10.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, για την 
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εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με 
το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου (Ν. 74 του 1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφαση αρ. 79.351, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2015. 
(25.11.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, για την 
εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με 
το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου (Ν. 74 του 1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφαση αρ. 80.025, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2015. 
(2.12.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2016, για την 
εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με 
το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου (Ν. 74 του 1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφαση αρ. 80.356, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2016. 
(20.1.2017) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, όσον 
αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών 
προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2013 Νόμου 
του 2013 [Ν. 33(Ι)/2013]. 
(20.1.2017) 
 
Ετήσια έκθεση και Λογαριασμοί Χρήσεως του ΚΟΑΓ για το έτος 2014, ημερομηνίας 
25 Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 27(3) και 28(2) του περί Κυπριακού 
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου του 1980 (Ν. 42/80). 
(3.2.2017) 
 
Ετήσια έκθεση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2015, ημερομηνίας 3 
Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 31(3) του περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου Νόμου (Κεφ. 300Α).  
(10.2.2017) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2017, για την 
εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με 
το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου (Ν. 74 του 1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφαση αρ. 80.711, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2016. 
(17.2.2017) 
 
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, για την 
εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με 
το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου (Ν. 74 του 1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφαση αρ. 80.712, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2016. 
(9.6.2017) 
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Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, μετά την 
έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2017, για την 
αναπροσαρμογή των διοικητικών ορίων του δήμου Λεμεσού (ενορία Ζακακίου) και 
της κοινότητας “Τσερκέζοι” της επαρχίας Λεμεσού, σύμφωνα με το άρθρο 114(γ) 
των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011. 
(30.6.2017) 

 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  

Έκθεση, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου για μεταφορά πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2016 Νόμου του 
2016 [Ν. 2(ΙΙ)/2016]. 
(21.10.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 2 
Φεβρουαρίου 2017, για την Επαναξιολόγηση των Τελών Κυκλοφορίας και των 
Φόρων Κατανάλωσης Οχημάτων, σύμφωνα με την Παράγραφο 15 του Μέρους 1 
του Παραρτήματος Ι του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Νόμου και την Παράγραφο Β΄ του Μέρους Δ΄ του Τέταρτου Παραρτήματος του περί 
Φόρων Κατανάλωσης Νόμου [Νόμος αρ. 86 του 1972] και [Νόμος αρ. 91(Ι) του 
2000], αντίστοιχα. 
(10.2.2017) 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2016 του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ 
σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου του 2016 Νόμου του 2016 [Ν. 29(ΙΙ)/2016]. 
(9.9.2016) 
 
Ετήσια έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους για το 2015, η οποία περιλαμβάνει 
στοιχεία μέχρι και το Μάρτιο του 2016, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, σύμφωνα με 
το άρθρο 25 του περί της Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους Νόμου του 2012              
[Ν. 195(Ι)/2012]. 
(9.9.2016) 
 
Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων για το δεύτερο τρίμηνο 
του 2016 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 
(16.9.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2016, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2016, του 
προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, σύμφωνα με 
το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών του 2016 Νόμου του 2015 [Ν. 431(ΙΙ)/2015]. 
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(16.9.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2016 του προϋπολογισμού του ΧΑΚ, 
ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2016 [Νόμος αρ. 1(ΙΙ) του 
2016]. 
(30.9.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2016, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, 
του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών σύμφωνα 
με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών του 2016 Νόμου του 2015 [Ν. 431(ΙΙ)/2015]. 
(30.9.2016) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και 43) του 
2016, αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2016 
Νόμου του 2015 [Ν. 49(ΙΙ)/2015]. 
(7.10.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2016, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του 
προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 
4(1) του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2016 
Νόμου του 2015 [Ν. 14(ΙΙ)/2015]. 
(14.10.2016) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 και 57) του 
2016, αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 24 Οκτωβρίου 2016, 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2016 
Νόμου του 2015 [Ν. 49(ΙΙ)/2015]. 
(4.11.2016) 
 
Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2016, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων για το τρίτο τρίμηνο του 
2016 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 
(2.12.2016) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 4) του 2016, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, 
του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών σύμφωνα 
με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών του 2016 Νόμου του 2015 [Ν. 431(ΙΙ)/2015]. 
(2.12.2016) 
 
Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, αναφορικά 
με την καταβολή μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 
2015 σύμφωνα με το άρθρο 17Α του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
Νόμου του 2006 [Νόμος αρ. 117(Ι) του 2006]. 
(18.12.2016) 
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Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2016, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του 
προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 
2016 Νόμου του 2016 [Ν. 8(ΙΙ) του 2016]. 
(20.1.2017) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2016 του προϋπολογισμού του ΧΑΚ, 
ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2016 [Νόμος αρ. 1(ΙΙ) του 
2016]. 
(20.1.2017) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2016 του προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2016 Νόμου του 2016 [Ν. 29(ΙΙ)/2016]. 
(3.2.2017) 
 
Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 
91, 92 και 93) του 2016 αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 10 
Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου του 2015 [Ν. 49(ΙΙ)/2015]. 
(17.2.2017) 
 
Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, από τον Έφορο 
Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων για το τέταρτο τρίμηνο του 
2016 σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000]. 
(24.3.2017) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2017 του προϋπολογισμού του ΧΑΚ, 
ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017 
[Νόμος αρ. 12(ΙΙ) του 2017]. 
(31.3.2017) 
 
Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2016 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του 
συντάγματος. 
(7.4.2017) 
 
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2017 του προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. 25(ΙΙ)/2017]. 
(28.4.2017) 
 
Ετήσια έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους για το 2016, ημερομηνίας 26 
Απριλίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 25 του περί της Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους Νόμου του 2012 [Ν. 195(Ι)/2012]. 
(28.4.2017)  
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Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 και 
19) του 2017, αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 Μαΐου 2017, 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2017 
Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 
(26.5.2017) 
 
Ετήσια έκθεση του Εφόρου Φορολογίας, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, για το έτος 
2016 σύμφωνα με το άρθρο 4(13)(α) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου του 
2014 [Ν. 70(Ι)/2014]. 
(2.6.2017) 
 
Εαρινή έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2017 σύμφωνα με τον περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014  
[Ν. 20(Ι)/2014]. 
(9.6.2017) 
 
Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής 
Στήριξης για την περίοδο από 27 Οκτωβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014 και για το 
έτος 2015, με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 
(3) του άρθρου 9 του περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου του 
2014 [Ν. 156(Ι)/2014]. 
(16.6.2017) 
 
Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, 
ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2017, για το έτος 2016 για τους πιο κάτω οργανισμούς: 

1. ΑΗΚ,  

2. ΑΤΗΚ, 

3. ΡΙΚ, 

4. ΚΟΑ, 

5. ΚΟΑΠ,  

6. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς. 

(16.6.2017) 

 
Ένατη Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων, 
ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2016 έως την 
31η Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17(Ι) του περί της 
Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014 [Ν. 288(Ι)/2014].  
(7.7.2017) 
 

Δέκατη Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων, 
ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2017, για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17(Ι) του περί της 
Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014 [Ν. 288(Ι)/2014].  
(7.7.2017) 
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Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

Ενημερωτικοί κατάλογοι με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2016, στους οποίους 
περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των 
αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου 
που δίδεται σε συμβασιούχο ή αναπληρωτή εκπαιδευτικό λειτουργό για την κάλυψη 
των αναγκών αυτών, χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, για το μήνα 
Σεπτέμβριο του 2016, σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του περί Προϋπολογισμού του 
2016 Νόμου του 2015 [Ν. 49(ΙΙ)/2015]. 
(25.11.2016) 
 
Έγγραφο, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2016, που αφορά την παραχώρηση 
υπηρεσιών εκπαιδευτικών λειτουργών για το σχολικό έτος 2016-2017, δυνάμει του 
περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου [Ν. 43(Ι)/1996]. 
(20.1.2017) 
 
Ενημερωτικοί κατάλογοι με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2017, στους οποίους 
περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των 
αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου 
που δίδεται σε συμβασιούχο ή αναπληρωτή εκπαιδευτικό λειτουργό για την κάλυψη 
των αναγκών αυτών, χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, για τους μήνες 
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του περί 
Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου του 2015 [Ν. 49(ΙΙ)/2015]. 
(27.1.2017) 
 
Διορθωμένη έκθεση, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, όσον αφορά την παραχώρηση 
εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς το 
Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (Πίνακας αρ. 1 του 2016), σύμφωνα με το άρθρο 4 
του περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2014 Νόμου 
του 2014 [Νόμος αρ. 33(ΙΙ) του 2013]. 
(24.3.2017) 
 
Ενημερωτικοί κατάλογοι με ημερομηνία 21η Μαρτίου 2017, στους οποίους 
περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των 
αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου 
που δίδεται σε συμβασιούχο ή αναπληρωτή εκπαιδευτικό λειτουργό για την κάλυψη 
των αναγκών αυτών, χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, για το μήνα 
Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του περί Προϋπολογισμού του 
2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 
(24.3.2017) 
 
Ενημερωτικοί κατάλογοι με ημερομηνία 21η Απριλίου 2017, στους οποίους 
περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των 
αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου 
που δίδεται σε συμβασιούχο ή αναπληρωτή εκπαιδευτικό λειτουργό για την κάλυψη 
των αναγκών αυτών, χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, για το μήνα 
Φεβρουάριο του 2017, σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του περί Προϋπολογισμού του 
2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 
(28.4.2017) 
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Έκθεση, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων 
που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού (Πίνακας αρ. 1 του 2016), σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2016 Νόμου 
του 2016 [Ν. αρ. 28(ΙΙ) του 2016]. 
(2.6.2017) 
 
Ενημερωτικοί κατάλογοι με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2017, στους οποίους 
περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των 
αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου 
που δίδεται σε συμβασιούχο ή αναπληρωτή εκπαιδευτικό λειτουργό για την κάλυψη 
των αναγκών αυτών, χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, για τους μήνες 
Μάρτιο και Απρίλιο του 2017, σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του περί 
Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016]. 
(23.6.2017) 

 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

Ετήσια Έκθεση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για το έτος 2015, 
ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 18 του περί των 
Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων 
Νόμου του 2010 [Ν. 104(Ι)/2010]. 
(25.11.2016)  

 

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 

Ετήσια έκθεση του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2015, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, 
σύμφωνα με το άρθρο 155(1) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 [Ν. 112(Ι)/2004]. 
(10.2.2017) 

 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο 

Φθινοπωρινή Έκθεση για το 2016, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, και 
Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος 
εξυγίανσης, σύμφωνα με τα άρθρα 37, 46 και 62 του περί της Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι)/2014]. 
(21.10.2016) 
 
Τρίτη Ετήσια Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2016, δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 33 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι)/2014]. 
(3.3.2017) 
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Επίτροπος Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

Έκθεση με ημερομηνία 21η Μαρτίου 2017 για μεταφορά πιστώσεων από τον 
ΚΟΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2016 [Ν. 25(ΙΙ)/2016].  
(24.3.2017) 

 

Έφορος Αποκρατικοποιήσεων 

Έβδομη Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την 
περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως την 30ή Απριλίου 2016, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του άρθρου 17(1) του περί της Ρύθμισης Θεμάτων 
Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014 [Ν. αρ. 28(Ι) του 2014].  
(9.9.2016) 

 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

Έβδομη Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2016, για το τρίμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2016 
προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014 
[Νόμος αρ. 139(Ι) του 2014]. 
(7.10.2016) 
 
Όγδοη Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, για το τρίμηνο που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 
2016 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 
του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 
2014 [Νόμος αρ. 139(Ι) του 2014]. 
(2.12.2016) 
 
Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, 
για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις πρόσφατες 
αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου 10 του άρθρου 47Α των περί Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014 [Ν. 138(Ι)/2002)]. 
(3.2.2017) 
 
Έκθεση ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2017 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κεντρικού 
Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών για την περίοδο 2016. 
(24.3.2017) 
 
Ένατη Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, για το τρίμηνο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2016 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 
του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 
2014 [Νόμος αρ. 139(Ι) του 2014]. 
(7.4.2017) 
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Ετήσια έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το έτος 2016 
προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου 1 του 
άρθρου 55 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 
2007. [Ν. 138(Ι)/2002]. 
(26.5.2017)  
 
Δέκατη Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 
την 31η Μαρτίου 2017 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 
2) Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 139(Ι) του 2014]. 
(23.6.2017) 

 

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών  

Ετήσια Έκθεση του ΚΟΑΠ για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 51(2) του περί 
Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2003 [Ν. 64(Ι)/2003)].  
(9.9.2016) 

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

Δωδέκατη Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, που περιλαμβάνει και την Ετήσια 
Έκθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, καθώς και την Έκθεση 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για το 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 
18(1), 19(3), 61(3) και 62(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 
του 2003-2012 [Ν. 122(Ι)/2003]. 
(16.9.2016)  

 

Κρατικός προϋπολογισμός για το 2017 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 κατατέθηκε ενώπιον του σώματος ο κρατικός 
προϋπολογισμός για το 2017 και στις 2 Δεκεμβρίου 2016 ο Υπουργός Οικονομικών 
παρουσίασε στη Βουλή, με την ευκαιρία της συζήτησης του προϋπολογισμού για το 
2017, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό 
του 2017 άρχισε το απόγευμα της 5ης Δεκεμβρίου 2016 με τις ομιλίες των αρχηγών ή 
εκπροσώπων των κομμάτων. Η συζήτηση συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, 6 
Δεκεμβρίου 2016, το πρωί και το απόγευμα με ομιλίες βουλευτών. Το βράδυ της 7ης 
Δεκεμβρίου 2016 η συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2017 ολοκληρώθηκε με 
την ψήφισή του. Υπέρ ψήφισαν είκοσι οκτώ (28) βουλευτές, κατά είκοσι πέντε (25) 
και κανένας δεν τήρησε αποχή. 
 
Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 και στις 27 Ιανουαρίου 2017 εγκρίθηκαν από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων αποφάσεις που εξουσιοδότησαν τη διενέργεια δαπάνης από νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2017, 
αντίστοιχα. 
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Ειδικά εντάλματα πληρωμής 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο κατατέθηκαν στην ολομέλεια από το Υπουργείο 
Οικονομικών εξήντα πέντε (65) ειδικά εντάλματα πληρωμής, από τα οποία τα 
πενήντα τέσσερα (54) αφορούν την εξουσιοδότηση παραχώρησης πρόσθετων 
πιστώσεων κάτω από οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων στους 
κρατικούς προϋπολογισμούς του 2016 και του 2017 και τα υπόλοιπα έντεκα (11) 
αφορούν την παραχώρηση επιπρόσθετων πιστώσεων κάτω από οποιοδήποτε 
άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων από άλλα άρθρα του ίδιου κεφαλαίου στους 
προϋπολογισμούς του 2016 και 2017 της ΑΤΗΚ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου, του ΧΑΚ, του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και του Ενιαίου 
Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. 
 

Αναφορές/ανακοινώσεις του Προέδρου της Βουλής προ ημερησίας 
διατάξεως 

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

 Την Ημέρα της Δημοκρατίας. 
 (16.9.2016) 

 -     Την 56η επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας.  
- Τον Παγκόσμιο Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού. 

       (30.9.2016) 
 

 Το θάνατο του πρώην βουλευτή Λοΐζου Καραμιχάλη. 
 (7.10.2016) 

 

 - Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 
- Την Ημέρα Αγνοουμένων. 

 (21.10.2016) 
 

 -   Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού. 
-  Τη Διεθνή Ημέρα Ανάμνησης των θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων. 
- Την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.  
-  Την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 
- Την Ημέρα Προωρότητας. 
- Την εκλογή της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά στη Μόνιμη 

Επιτροπή για την Ειρήνη. 
(11.11.2016) 
 

  - Το θάνατο του πρώην βουλευτή Χριστόδουλου Βενιαμίν.  
 - Την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική    

Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση. 
  - Την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

 - Τη θυσία του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959 Κυριάκου 
Μάτση. 

 (18.11.2016) 



 

108 

Αρχείο 

 - Την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Γυναικών. 
    -  Την επανεκλογή του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη ως εισηγητή της 

Μόνιμης Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της ΑΚΣ. 
  (25.11.2016) 
 

 Την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. 
      (27.1.2017) 

 

 Το θάνατο των πρώην βουλευτών Χριστόφορου Χριστοφίδη και Αντώνη Καρά. 
 (3.2.2017) 
 

 Την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων. 
 (24.2.2017) 
 

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

 - Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 
 (3.3.2017) 

 

 - Την επέτειο της 25ης Μαρτίου. 
- Την Ημέρα Μεσογείου. 

 (24.3.2017) 
 

 Την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955. 
 (31.3.2017) 

 

 -  Το θάνατο του πρώην βουλευτή Γεώργιου Παπαδόπουλου. 
 -     Τη γενοκτονία των Αρμενίων στις 24 Απριλίου 1915.   
 (7.4.2017) 
 

 -  Την επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα. 
 -  Την επέτειο της εργατικής πρωτομαγιάς. 
 -  Την 31η επέτειο του τραγικού πυρηνικού ατυχήματος του Τσέρνομπιλ. 
 (28.4.2017) 
 

 -  Την Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 

 -  Την Ημέρα της Ευρώπης. 
 -  Το θάνατο της πρώην στενογράφου της Βουλής Κρυστάλλως Νεοφύτου. 
 (5.5.2017) 
 

 Την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 
  (19.5.2017) 
  

 Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 
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 (26.5.2017) 
 

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

   -  Την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.  
 (16.6.2017) 
 

 Την επέτειο της φονικής έκρηξης στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο 
Μαρί. 
(7.7.2017) 

 

Σύνθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας την επιστολή του 
προέδρου του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, προέβη 
σε αλλαγές με βάση τις οποίες ο βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 
Κωστής Ευσταθίου δε θα μετέχει στην Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων και θα αντικαταστήσει το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως και ο κ. Μυριάνθους θα συμμετέχει στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Στις 10 Φεβρουαρίου 2017 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας αίτημα της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, προέβη σε αλλαγή στη 
σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιτροπή θα συμμετέχει από 
τούδε και εις το εξής ο κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, βουλευτής εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου, αντί ο κ. Πανίκος Λεωνίδου, βουλευτής εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού. 
 
Στις 23 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας αίτημα της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, προέβη σε αλλαγές στη 
σύνθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. 
Συγκεκριμένα, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων θα συμμετέχουν οι βουλευτές κ. Ανδρέας Κυπριανού, Μαριέλλα 
Αριστείδου και Σόλων Κασίνης. Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, σε αυτή 
θα συμμετέχουν οι βουλευτές κ. Αννίτα Δημητρίου, Γεώργιος Γεωργίου και Μάριος 
Μαυρίδης. Επίσης, η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας αίτημα της Συμμαχίας 
Πολιτών, προέβη σε αλλαγή σύμφωνα με την οποία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών η 
Συμμαχία Πολιτών στο εξής θα εκπροσωπείται από την κ. Άννα Θεολόγου προς 
αντικατάσταση του κ. Παύλου Μυλωνά. 
  
Στις 14 Ιουλίου 2017 η Επιτροπή Επιλογής υιοθέτησε εισήγηση της Αλληλεγγύης 
όπως ο βουλευτής κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος είναι μέλος στις ακόλουθες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές: 
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1. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, 

2. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

3. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. 

 

Μετονομασίες κοινοβουλευτικών επιτροπών 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας αίτημα της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, αποφάσισε τη μετονομασία 
της επιτροπής σε “Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων”. 
 

Ψηφίσματα 

 Ψήφισμα καταδίκης της Τουρκίας για τις επιθέσεις κατά της Συρίας. 
(Εγκρίθηκε.) 

 (9.9.2016) 
 

 Σχέδιο ψηφίσματος για καταδίκη των ενεργειών Ερντογάν εις βάρος κομμάτων 
και δημοσιογράφων της Τουρκίας και επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ. 
(Εκκρεμεί.) 
(Κατάθεση 11.11.2016) 
 

 Σχέδιο ψηφίσματος για τις συλλήψεις στην Τουρκία μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος. 
(Εγκρίθηκε.)  
(2.12.2016) 
 

 Σχέδιο ψηφίσματος που αφορά το θέμα των εγγυήσεων και της παραμονής 
στρατευμάτων με τη λύση του Κυπριακού. 
(Εκκρεμεί.)  
(Κατάθεση 9.12.2016) 
 

 Σχέδιο ψηφίσματος που καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει τη 
λήψη αμοιβαίων ενεργειών που θα συμβάλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος 
στα πλαίσια των συνομιλιών. 
(Απερρίφθη.) 
(7.4.2017) 
 

 Σχέδιο ψηφίσματος αναφορικά με τη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης της 
Τουρκίας με την ΕΕ. 
(Εκκρεμεί.) 
(Κατάθεση 5.5.2017) 
 

 Σχέδιο ψηφίσματος για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. 
(Εγκρίθηκε.) 
(19.5.2017) 
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 Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από 
τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. 
(Εγκρίθηκε.) 
(23.6.2017) 

 

 Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την ανάγνωση του Κορανίου και την τέλεση 
προσευχής στο ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη με την επίσημη 
κάλυψη του τουρκικού κράτους την Τετάρτη, 21η Ιουνίου 2017. 
(Εκκρεμεί.) 
(Κατάθεση 30.6.2017) 

 

Αποφάσεις που ενέκρινε η ολομέλεια    

Στις 7 Οκτωβρίου 2016 εγκρίθηκε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 
έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

Συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος 

Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκαν 
τριάντα εννέα (39) συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος, τριάντα έξι (36) τακτικές 
συνεδρίες και τρεις (3) ειδικές συνεδρίες. Τριάντα οκτώ (38) εκ των συνεδριών 
πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη 
Συλλούρη και μία (1) υπό την προεδρία του βουλευτή κ. Αδάμου Αδάμου. 
 

Ειδικές συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος  

 Στις 18 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
ειδική συνεδρία με αφορμή τη συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας 
του θέματος «Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό». 

 Στις 14 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδική 
συνεδρία κατά την οποία ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος 
Βούτσης παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη 
Συλλούρη όλο το υλικό που συγκεντρώθηκε ή και χρησιμοποιήθηκε από την 
Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το Φάκελο της Κύπρου και 
βρίσκεται κατατεθειμένο στo Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων. 

 Στις 15 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδική 
συνεδρία με αφορμή τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής. 

 

Παρουσίες στην ολομέλεια του σώματος 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2016 παρέστη 
βουλευτής από τη Μάλτα, o κ. Robert Cutajar, με συνοδεία. 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2016 παρέστη ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Άνω Βουλής του 
Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Konstantin 
Kosachev, που βρισκόταν στην Κύπρο στα πλαίσια επίσκεψης εργασίας, για να 
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συντάξουν ως συνεισηγητές με τη βουλευτή κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
ψήφισμα του IPU για την πρόληψη των επεμβάσεων στις εσωτερικές 
υποθέσεις κυρίαρχων κρατών. 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016 παρέστη ο 
πρώην βουλευτής κ. Γιαννάκης Μάτσης. 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017 παρέστη η 
πρέσβειρα του Ισραήλ. 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017 παρέστη 
αντιπροσωπία της Διακομματικής Ομάδας Φίλων της Κύπρου στο Κοινοβούλιο 
του Ηνωμένου Βασιλείου, που πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Κύπρο. 
Συγκεκριμένα, παρέστησαν ο πρόεδρος της ομάδας σερ Roger Gale, ο 
αντιπρόεδρος κ. David Burrowers και τα μέλη της ομάδας βαρόνη Massey και 
βουλευτές κ. Matthew Offord, Theresa Villiers, Stephen Hepburn και Stephan 
Paterson.  

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017 παρέστη ο 
ολυμπιονίκης και εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών με 
την ομάδα του κ. Πύρρος Δήμας.  

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2017 
παρέστησαν καθηγητές και μαθητές της έκτης και έβδομης τάξης της 
Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας. 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017 παρέστησαν 
καθηγητές και μαθητές της τρίτης γυμνασίου, καθώς και της πρώτης και 
δευτέρας λυκείου της ιδιωτικής σχολής “Φόρουμ”. 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017 παρέστησαν 
καθηγητής και φοιτητές δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Ιωαννίνων. 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017 παρέστη 
αντιπροσωπία της Σχολής Καταναλωτών Πάφου. 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017 παρέστη ο πρώην 
βουλευτής κ. Σοφοκλής Φυττής. 

 Στη συνεδρίαση της ολομέλειας ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017 παρέστη η γενική 
διευθύντρια της Knesset, του ισραηλινού κοινοβουλίου, κ. Yardena Meller-
Herovitz, στα πλαίσια επίσκεψής της στην Κύπρο. 

 

Διορισμοί διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημόσιου 
δικαίου 

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

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης.  

 (9.9.2016) 
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 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 
 (9.9.2016) 

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 
 (11.11.2016) 

 Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
ΚΟΤ. 

 (20.1.2017) 

 Διορισμός προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑΓ. 
 (20.1.2017) 

 Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της 
Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. 

 (27.1.2017) 

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑΓ. 
 (27.1.2017) 

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Αδειών.  
 (10.2.2017) 

 Διορισμός μελών των διοικητικών συμβουλίων της ΑΤΗΚ και του ΡΙΚ, 
αντίστοιχα. 

 (3.3.2017) 

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ.  
 (2.6.2017) 

 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου των Δανειστικών Επιτρόπων.  
 (30.6.2017) 

 Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της 
Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. 

 (14.7.2017) 

 

Αποφάσεις 

 Από την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου, δηλαδή από τις 
9 Σεπτεμβρίου 2017, οι συνεδριάσεις της ολομέλειας διεξάγονται κάθε 
Παρασκευή πρωί, στις 11.00 π.μ. 

 Από τη 16η συνεδρίαση της Πρώτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου, δηλαδή από τις 20 Ιανουαρίου 2017, η ψηφοφορία στην ολομέλεια 
γίνεται ηλεκτρονικά και καταχωρίζεται σε ειδικό φάκελο στο Αρχείο της Βουλής.  
 

Ενημερώσεις της ολομέλειας από τον Πρόεδρο της Βουλής 

 Ενημέρωση για την επανεκλογή του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη ως εισηγητή 
της Μόνιμης Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της ΑΚΣ. 

 (2.12.2016) 

 - Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Προέδρου στην 1η Τριμερή Συνάντηση 
Προέδρων των Κοινοβουλίων του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας, 
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την οποία φιλοξένησε το κοινοβούλιο του Ισραήλ με πρωτοβουλία του 
Προέδρου του κ. Yuli-Yoel Edelstein.  

- Ενημέρωση για την ομόφωνη εκλογή του βουλευτή κ. Γιώργου Λουκαΐδη 
ως ενός εκ των αντιπροέδρων της ΚΣΣΕ για το 2017, στα πλαίσια του 
πρώτου μέρους της Συνόδου της Συνέλευσης που διεξήχθη στο 
Στρασβούργο, και την ομόφωνη επανεκλογή της βουλευτού κ. Στέλλας 
Κυριακίδου στη θέση της προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, 
Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Συνέλευσης.  

(27.1.2017)  
 

 - Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην Έκτακτη 
Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ για την 60ή 
επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. 

- Ενημέρωση για την επίσκεψη του Προέδρου στο Βατικανό, όπου έγινε 
δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Pietro Parolin. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην 11η 
Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών της 
Ευρώπης στον Άγιο Μαρίνο. 

(24.3.2017) 
  

 - Ενημέρωση αναφορικά με το γεγονός ότι η κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, 
συνεισηγήτρια της Μόνιμης Επιτροπής για την Ειρήνη και τη Διεθνή 
Ασφάλεια του IPU, πέτυχε στην Ντάκα του Μπανγκλαντές την υιοθέτηση 
ψηφίσματος με τίτλο «Ο ρόλος των κοινοβουλίων στην πρόληψη 
εξωτερικών παρεμβάσεων στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών». 

- Ενημέρωση για την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Κουβέιτ από 
τις 9 μέχρι τις 12 Απριλίου 2017. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, που 
πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Απριλίου 2017 στην Μπρατισλάβα από 
το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακίας. 

(28.4.2017) 
 

 - Ενημέρωση για τη συμμετοχή αντιπροσωπίας αποτελούμενης από τους 
βουλευτές κ. Νίκο Τορναρίτη και Χριστάκη Τζιοβάνη σε συνάντηση της 
Μόνιμης Επιτροπής για την Οικονομία και Αειφόρο Ανάπτυξη της ΑΣΚ στο 
Μπαχρέιν.   

-  Ενημέρωση για την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής σε Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα και Δράμα από την 1η μέχρι τις 5 Μαΐου 2017. 

(5.5.2017) 
 

 - Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Βουλής για την επιστολή που έχει πάρει 
από το βουλευτή κ. Παύλο Μυλωνά με ημερομηνία 18 Μαΐου 2017 σχετικά 
με την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Συμμαχία Πολιτών και να 
συνεχίσει την κοινοβουλευτική του πορεία ως ανεξάρτητος βουλευτής.  

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στις 12 Μαΐου 
2017 στην 4η Σύνοδο των Προέδρων των Κοινοβουλίων Μελών της ΚΣΕΜ 
στη Ρώμη. 
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- Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, 
Κώστα Κώστα και Γεώργιου Προκοπίου στις εργασίες της 13ης Συνόδου της 
Ολομέλειας της ΚΣΕΜ. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στο 17ο Φόρουμ 
της Ντόχα του Κατάρ με κύριο θέμα τη μεταναστευτική κρίση. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Γιώργου Λιλλήκα, Νίκου 
Τορναρίτη, Γιώργου Κ. Γεωργίου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Κωστή 
Ευσταθίου στη 2η Τριμερή Συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας στην 
Ιερουσαλήμ στις 9 Μαΐου 2017.  

- Ενημέρωση για την επίσκεψη της αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας 
Κύπρου-Γερμανίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Βερολίνο από τις 
16 μέχρι τις 18 Μαΐου 2017. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση, Ευανθίας 
Σάββα και Ηλία Μυριάνθους σε κοινή συνεδρίαση της Διεθνούς 
Γραμματείας και των Προέδρων και Εισηγητών των Επιτροπών της ΔΣΟ 
στη Χίο στις 4 και 5 Μαΐου 2017. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σε 
επισκέψεις στην Ελλάδα και στην Τουρκία που πραγματοποίησε η Ad Hoc 
Επιτροπή για τη Μετανάστευση της ΚΣ ΟΑΣΕ. 

 (19.5.2017) 
 

 - Ενημέρωση για την προσφώνηση της κ. Στέλλας Κυριακίδου στις εργασίες 
της 127ης Διάσκεψης της Επιτροπής Υπουργών των σαράντα επτά χωρών 
μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

- Ενημέρωση για την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Παλαιστίνη. 
- Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Νίκου Τορναρίτη και 

Χριστάκη Τζιοβάνη στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής για τον 
Οικονομικό Κανονισμό και Θέματα Προσωπικού της ΑΣΚ στο Άμπου 
Ντάμπι. 

(26.5.2017) 
 

 - Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Ελένης Μαύρου και 
Χρίστου Ορφανίδη στο 47ο Περιφερειακό Συνέδριο του CPA στο Γιβραλτάρ. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή του βουλευτή κ. Νίκου Κέττηρου στο 8ο 
Διεθνές Οικολογικό Συνέδριο “Nevsky” στην Αγία Πετρούπολη. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Νίκου Τορναρίτη, Γιώργου 
Κ. Γεωργίου, Άγγελου Βότση και Κωστή Ευσταθίου στην 57η Διάσκεψη της 
COSAC στη Μάλτα. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη και 
Στέλλας Κυριακίδου στις συνεδρίες της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ στην 
Πράγα. 

(2.6.2017) 
 

 Ενημέρωση για την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σουηδία. 
 (16.6.2017) 

 

 - Ενημέρωση για τη συμμετοχή του βουλευτή κ. Δημήτρη Δημητρίου στη 
Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου που διοργάνωσε το ΕΚ στις Βρυξέλλες. 
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- Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση, Κώστα 
Κωνσταντίνου, Ευανθίας Σάββα και Ηλία Μυριάνθους στην 24η ετήσια 
Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ στη Ρώμη. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Στέλλας Κυριακίδου, 
Γιώργου Λουκαΐδη και Κωστή Ευσταθίου στην 3η Σύνοδο της ΚΣΣΕ στο 
Στρασβούργο. 

(7.7.2017) 
 

 - Ενημέρωση για τη συμμετοχή των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά, 
Κυριάκου Χατζηγιάννη και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη στην 26η Ετήσια 
Σύνοδο της ΚΣ ΟΑΣΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ της 
Λευκορωσίας. 

- Ενημέρωση για τη συμμετοχή του κ. Νίκου Τορναρίτη σε συνάντηση των 
προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 
των Χωρών Μελών της ΕΕ στο Ταλίν της Εσθονίας.   

(14.7.2017) 
  

Διορισμός Επιτρόπου Διοικήσεως 

Μετά τη λήξη του διορισμού της κ. Ελίζας Σαββίδου στη θέση του Επιτρόπου 
Διοικήσεως τη 15η Μαρτίου 2017, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με επιστολή του 
στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2017, 
υπέβαλε την εισήγησή του για διορισμό στη θέση του Επιτρόπου Διοικήσεως της κ. 
Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδη. Η κατάθεση στην ολομέλεια της Βουλής έγινε στις 24 
Μαρτίου και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως. Στη συνέχεια, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών 
και Επιτρόπου Διοικήσεως, μετά από συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 
29 Μαρτίου, υπέβαλε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος την 31η Μαρτίου για λήψη 
τελικής απόφασης. Μετά από συζήτηση στην ολομέλεια την 31η Μαρτίου 
αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ο διορισμός της κ. Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδη στο 
αξίωμα του Επιτρόπου Διοικήσεως. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για 
την απόφαση της ολομέλειας με επιστολή της γενικής διευθύντριας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2017, και στις 20 Απριλίου διόρισε με βάση 
το εδάφιο (1) του άρθρου 3 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 
2014 την κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη ως Επίτροπο Διοικήσεως.  
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Παράρτημα I 

  

Αριθμός συνεδριάσεων κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, 

συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών 

τους, των συναντήσεων και των επισκέψεών τους 

 

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αριθμός 
συνεδριάσεων 

1.  Άμυνας 39 

2.  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών 

33 

3.  Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 44 

4.  Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 58 

5.  Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 34 

6.  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 40 

7.  Εσωτερικών 41 

8.  Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 39 

9.  Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 37 

10.  Νομικών 44 

11.  Οικονομικών και Προϋπολογισμού 60 

12.  Παιδείας και Πολιτισμού 51 

13.  Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 
Δημόσιων Δαπανών 

39 

14.  Περιβάλλοντος 41 

15.  Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 39 

16.  Υγείας 37 

17.  Ad Hoc για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής --- 

18.  Ειδική για το Πόθεν Έσχες 4 

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

4 

 Συνολικά 684 



 

120 

Παράρτημα ΙΙ 

 
 

 

Τα σημαντικότερα νομοσχέδια/προτάσεις νόμου/κανονισμοί 

που ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την ολομέλεια 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμος του 2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού για τις δαπάνες αμυντικής θωράκισης για το έτος 2017.) 

  Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2016. 

(Τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
δημιουργία του νέου Κοινού Σώματος Αμυντικής Διπλωματίας με αντίστοιχη κατάργηση 
του Κοινού Σώματος Διερμηνέων-Μεταφραστών.) 

  Ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και 
Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016. 

[Τροποποίηση του περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και 
Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να καταργηθεί η διάταξή 
του που αφορά την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μόνιμων αξιωματικών.] 

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

[Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός των ισχυόντων περί Αξιωματικών του Στρατού της 
Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών του 
1990 έως 2013, που διέπουν τους διορισμούς, την υπηρεσιακή κατάσταση, τις 
προαγωγές και τις αφυπηρετήσεις των αξιωματικών του στρατού.] 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

  Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου, ώστε με την αντικατάσταση του 
ορισμού του όρου “έρανος” οι συναφείς δραστηριότητες οι οποίες συντονίζονται ή 
διενεργούνται υπό την αιγίδα του εκάστοτε διοριζόμενου Επιτρόπου Εθελοντισμού και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και/ή του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού να εξαιρούνται από τις πρόνοιες του νόμου.) 

  Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών 
Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας 
(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, 
Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, ώστε να καταστεί αυστηρότερη 
η νομοθεσία που ρυθμίζει την αποφυγή φαινομένων βασανιστηρίων και άλλων μορφών 
σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας κρατουμένων σε 
αστυνομικούς σταθμούς.) 

  Ο περί Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της 
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 Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής 
Πορνογραφίας Νόμος του 2017. 

(Δημιουργία Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση 
της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 
Πορνογραφίας, το οποίο θα έχει την ευθύνη και το συντονισμό όλων των ενεργειών για 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της 
παιδικής πορνογραφίας.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) 
Κανονισμοί του 2016. 

[Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με τη θέσπιση νέων, έτσι ώστε να 
εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2014/28/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών 
υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)”. 

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

1. Οι εκρηκτικές ύλες και τα πυρομαχικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν 
λόγω κανονισμών και οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι 
εν λόγω εκρηκτικές ύλες και τα πυρομαχικά, ώστε να επιτρέπεται η διάθεσή τους 
στην αγορά.  

2. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι 
διανομείς εκρηκτικών υλών, ώστε να επιτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά. 

3. Οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ούτως ώστε να επιτρέπεται 
η ενδοκοινοτική μεταφορά εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών από ή προς τη 
Δημοκρατία. 

4. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει η αρμόδια αρχή, για να διασφαλίσει ότι οι 
εκρηκτικές ύλες και τα πυρομαχικά που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται 
προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.] 

  Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 2016. 

(Αντικατάσταση του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, 
Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004 με νέα βελτιωμένη και 
απλοποιημένη νομοθεσία, η οποία συνάδει με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς. Παράλληλα, με τον υπό αναφορά νόμο επιδιώκεται η δραστική μείωση του 
διοικητικού φόρτου, η απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης των κέντρων συσκευασίας 
αυγών και η επίλυση του προβλήματος επιβολής κυρώσεων με την προσθήκη προνοιών 
για επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.) 

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

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να εναρμονιστούν μερικώς με 
την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2015/1955/ΕΕ της Επιτροπής της 29ης 
Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 
66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί Εμπορίας Σπόρων Δημητριακών προς Σπορά”. 
Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιούνται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ 
των υφιστάμενων κανονισμών, τα οποία αφορούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούν οι σποροκαλλιέργειες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σπόροι 
προς σπορά, αντίστοιχα, έτσι ώστε να καθοριστούν ειδικοί όροι για την παραγωγή 
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 πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά υβριδικών ποικιλιών κριθαριού που παράγονται 
μέσω της τεχνικής της κυτταροπλασματικής στειρότητας του άρρενος (CMS technique).] 

  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2016. 

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να 
εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 
2015/1168/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση των Οδηγιών 
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του 
άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της Οδηγίας 
2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση 
ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”. Ειδικότερα, με 
τους υπό αναφορά κανονισμούς αντικαθίστανται τα Παραρτήματα ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των 
υφιστάμενων κανονισμών, τα οποία αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να 
πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών 
που πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών 
της ΔΕΠΝΦΠ, αντίστοιχα.] 

  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών 
Ειδών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2016. 

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να 
εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 
2015/1168/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση των Οδηγιών 
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του 
άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της Οδηγίας 
2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση 
ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”. Ειδικότερα, με 
τους υπό αναφορά κανονισμούς αντικαθίστανται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ των περί 
Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, 
τα οποία αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των 
πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών που συμμορφώνονται με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές της ΔΕΠΝΦΠ, αντίστοιχα.] 

  Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να καταστούν πιο συγκεκριμένες οι 
υφιστάμενες διατάξεις του που αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίμων σε 
πτηνοτρόφους οι οποίοι δε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της σαλμονέλας, προκειμένου να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων πράξεων της ΕΕ που αφορούν το στόχο της 
Ένωσης για τη μείωση της σαλμονέλας σε γαλοπούλες, όρνιθες ωοπαραγωγής, 
αναπαραγωγής και κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής.) 

  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που 
Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε αφενός μεν να επέλθει 
πληρέστερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 
2010/63/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 περί προστασίας 
των ζωών που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς” αφετέρου δε να γίνουν 
επιμέρους βελτιώσεις σε υφιστάμενες πρόνοιες των κανονισμών.) 

  Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών 
Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 
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 (Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να βελτιωθεί και να 
απλοποιηθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας υλοτομίας δέντρων και θάμνων που 
φύονται σε γη έξω από τα κρατικά δάση. 

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζονται τα ακόλουθα: 

1. Σε περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υλοτομίας αφορά υλοτομία, 
εκρίζωση, αποκοπή κορυφής, κλάδεμα ή διάνοιξη αυλακιού που επηρεάζει δέντρα 
ή θάμνους που φύονται σε γη έξω από τα κρατικά δάση, τότε, μαζί με την αίτηση, 
πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας της γης στην οποία φύονται 
τα δέντρα ή οι θάμνοι, αντίγραφο κτηματικού σχεδίου, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση με την οποία ο ιδιοκτήτης των επηρεαζόμενων δέντρων ή θάμνων 
δηλώνει ότι συναινεί με την αιτηθείσα εργασία και ότι αυτά βρίσκονται στο ακίνητό 
του και του ανήκουν αδιαφιλονίκητα και ανυπόθηκα.   

2. Σε περίπτωση που η υλοτομία, εκρίζωση, αποκοπή κορυφής, κλάδεμα ή διάνοιξη 
αυλακιού αφορούν δέντρα ή θάμνους που, κατά την κρίση του διευθυντή του 
Τμήματος Δασών, έχουν σημαντική οικολογική ή περιβαλλοντική ή αισθητική αξία, 
τότε ο διευθυντής, πριν από τη χορήγηση της σχετικής άδειας, διαβουλεύεται με 
την οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.) 

  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η εθνική 
νομοθεσία με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/11 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 
2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2002/57/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών 
φυτών. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιούνται οι πρόνοιες του 
Παραρτήματος ΙΙ των υφιστάμενων κανονισμών, οι οποίες αφορούν τα όρια ποικιλιακής 
καθαρότητας των σπόρων προς σπορά, έτσι ώστε να καθοριστούν τα όρια της 
ποικιλιακής καθαρότητας για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά 
υβριδικών ποικιλιών χειμερινής και εαρινής ελαιοκράμβης.] 

  Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της 
Πρωτογενούς Παραγωγής Νόμος του 2017. 

[Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να ρυθμιστεί ο μηχανισμός ελέγχου που πρέπει να 
εφαρμόζει η Δημοκρατία στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης εφαρμογής της πράξης 
της ΕΕ με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων”. Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο 
μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα ακόλουθα: 

1. Καθορίζεται το Τμήμα Γεωργίας ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του εν 
λόγω νόμου και για την εφαρμογή του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
852/2004, που αφορά γενικές διατάξεις υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή και 
τις συναφείς εργασίες.  

2. Καθορίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντα της αρμόδιας αρχής και των 
επιθεωρητών.  

3. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών τροφίμων φυτικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής τους σε σχετικό μητρώο. 

4. Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και οι ποινές που επιβάλλονται στους 
παραγωγούς για παραβάσεις του εν λόγω νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
852/2004.] 

  Ο περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) 
Νόμος του 2017. 
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 [Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να καθοριστούν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα που 
πρέπει να εφαρμόζει η Δημοκρατία στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης εφαρμογής της 
πράξης της ΕΕ με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ.1234/2007 του Συμβουλίου” και ειδικότερα για την 
εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού που αφορούν τις συμβατικές σχέσεις 
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.  

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

1. Καθίσταται υποχρεωτική η σύναψη γραπτών συμβάσεων για κάθε παράδοση 
νωπού γάλακτος από παραγωγό σε οργάνωση παραγωγών ή από οργάνωση 
παραγωγών σε πρώτο αγοραστή και καθορίζεται ότι οι εν λόγω συμβάσεις πρέπει 
να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
και ότι οι συμβάσεις αυτές, όταν αφορούν παράδοση νωπού γάλακτος από 
οργάνωση παραγωγών σε πρώτο αγοραστή, πρέπει να κοινοποιούνται στην 
αρμόδια αρχή. 

2. Καθορίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντα της αρμόδιας αρχής και των 
επιθεωρητών. 

3. Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και οι ποινές που θα επιβάλλονται στους 
παραγωγούς για παραβάσεις των προνοιών του εν λόγω νόμου και των διατάξεων 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. 

4. Παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση μεταξύ άλλων: 

α. της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών για τις συμβάσεις στον τομέα του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, 

 β. της αναγνώρισης των πρώτων αγοραστών και των διαδικασιών συλλογής 
πληροφοριών από αυτούς και  

 γ. των υποχρεώσεων των παραγωγών, των επεξεργαστών και των συλλεκτών-
μεταφορέων νωπού γάλακτος.] 

  Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2014/97/ΕΕ της 
Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση 
των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών”. Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο 
εισάγονται στον υφιστάμενο νόμο ορισμένες ερμηνευτικές διατάξεις, καθώς και ρυθμίσεις 
που αφορούν κυρίως την εγγραφή των ποικιλιών σε μητρώο ποικιλιών και επιπρόσθετα 
εξουσιοδοτούν την έκδοση κανονισμών για τη ρύθμιση της διαδικασίας εγγραφής στο εν 
λόγω μητρώο και συναφών θεμάτων.) 

  Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την 
Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ: 

1. Εκτελεστική Οδηγία 2014/96/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 όσον 
αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση και τη συσκευασία 
του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων 



 

125 

Παράρτημα II 

 δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου. 

2. Εκτελεστική Οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 για την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των 
προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο 
ποικιλιών. 

3. Εκτελεστική Οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 για την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές 
απαιτήσεις για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που αναφέρονται στο 
Παράρτημα I, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους 
προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις.) 

  Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2016/317/ΕΕ της 
Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ/, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ όσον 
αφορά την επίσημη επισήμανση των συσκευασιών σπόρων προς σπορά”. Ειδικότερα, 
με τους υπό αναφορά κανονισμούς μεταξύ άλλων προστίθεται η σειριακή αρίθμηση στις 
απαιτούμενες ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην επίσημη ετικέτα των συσκευασιών 
των σπόρων προς σπορά, καθώς και στα σχετικά έγγραφα που τους συνοδεύουν.) 

  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2016/317/ΕΕ της 
Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ/, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ όσον 
αφορά την επίσημη επισήμανση των συσκευασιών σπόρων προς σπορά”. Ειδικότερα, 
με τους υπό αναφορά κανονισμούς μεταξύ άλλων προστίθεται η σειριακή αρίθμηση στις 
απαιτούμενες ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην επίσημη ετικέτα των συσκευασιών 
των σπόρων προς σπορά, καθώς και στα σχετικά έγγραφα που τους συνοδεύουν.) 

  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2016/317/ΕΕ της 
Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ/, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ όσον 
αφορά την επίσημη επισήμανση των συσκευασιών σπόρων προς σπορά”. Ειδικότερα, 
με τους υπό αναφορά κανονισμούς μεταξύ άλλων προστίθεται η σειριακή αρίθμηση στις 
απαιτούμενες ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην επίσημη ετικέτα των συσκευασιών 
των σπόρων προς σπορά, καθώς και στα σχετικά έγγραφα που τους συνοδεύουν.) 

  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2016/317/ΕΕ της 
Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ/, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ όσον 
αφορά την επίσημη επισήμανση των συσκευασιών σπόρων προς σπορά”. Ειδικότερα, 
με τους υπό αναφορά κανονισμούς μεταξύ άλλων προστίθεται η σειριακή αρίθμηση στις 
απαιτούμενες ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην επίσημη ετικέτα των συσκευασιών 
των σπόρων προς σπορά, καθώς και στα σχετικά έγγραφα που τους συνοδεύουν.) 
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   Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πατατοσπόρου (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2016/317/ΕΕ της 
Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ/, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ όσον 
αφορά την επίσημη επισήμανση των συσκευασιών σπόρων προς σπορά”. Ειδικότερα, 
με τους υπό αναφορά κανονισμούς μεταξύ άλλων προστίθεται η σειριακή αρίθμηση στις 
απαιτούμενες ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην επίσημη ετικέτα των συσκευασιών 
των σπόρων προς σπορά, καθώς και στα σχετικά έγγραφα που τους συνοδεύουν.) 

  Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να επέλθει μερική εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2013/55/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης 
της εσωτερικής αγοράς (“κανονισμός ΙΜΙ”)”. 

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

1. Επιβάλλεται η υποχρέωση στο Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου να γνωστοποιεί 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζει η Δημοκρατία 
αναφορικά με τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης κτηνιάτρου μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς. 

2. Παρέχεται η εξουσία στο πιο πάνω συμβούλιο να απαιτεί από υπηκόους κρατών 
μελών που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες κτηνιάτρου στη 
Δημοκρατία να υποβάλλουν κατά την πρώτη μετακίνησή τους στη Δημοκρατία 
δήλωση σχετικά με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

3. Παρέχεται η δυνατότητα στο συμβούλιο, αναφορικά με υπηκόους κρατών μελών 
που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες κτηνιάτρου στη 
Δημοκρατία, να ζήτα από το κράτος μέλος στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα είναι 
εγκατεστημένα να παράσχει στοιχεία σχετικά με την επάρκεια της εκπαίδευσης των 
προσώπων αυτών. 

4. Διασαφηνίζονται οι πρόνοιες αναφορικά με τον έλεγχο των επαγγελματικών 
προσόντων του κτηνιάτρου και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικά να 
εκφράζεται η απαιτούμενη διάρκεια της κτηνιατρικής εκπαίδευσης με τις 
ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων.] 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

  Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτών Νόμος του 2016. 

(Μετονομασία της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του 
Υπουργείου Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε “Υπηρεσία 
Προστασίας Καταναλωτή”.) 

  - Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016. 
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  - Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και  
Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

 - Ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 
Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και του περί Ελεγκτών και 
Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, 
ώστε να επέλθει εναρμόνιση με ορισμένα άρθρα, καθώς και με το Παράρτημα I της 
πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2013/34/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου” και με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 
2014/102/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2014, για την προσαρμογή της 
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της 
Κροατίας”.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 
Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 
του 2016 Νόμος του 2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2016 
συνολικού ύψους €42.574.577.) 

  Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Καθορισμός Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί 
του 2016. 

(Καθορισμός του ύψους συγκεκριμένου τέλους κατανάλωσης στον ηλεκτρισμό στο ποσό 
του €0,01 ανά κιλοβατώρα καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η 
Ιανουαρίου 2017.) 

  Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου, ώστε 
να επιτευχθεί η μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων και να προστεθούν στην ισχύουσα νομοθεσία νέες πρόνοιες που να βελτιώνουν 
την εφαρμογή της στη βάση της εμπειρίας που αποκτήθηκε διαχρονικά.) 

  Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση 
Συστημάτων Θέρμανσης) Κανονισμοί του 2017. 

(Κατάργηση των ισχυόντων κανονισμών και εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων.) 

  Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση 
Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2017. 

(Κατάργηση των ισχυόντων κανονισμών και εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων.) 
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   Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου για την κάλυψη νομικών κενών και την 
αποσαφήνιση διατάξεών του που διέπουν τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες.) 

  Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του 
Ανταγωνισμού Νόμος του 2017. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/104/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις 
αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του 
δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της ΕΕ.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 

  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 
2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από 
ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.) 

  -        Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση 
Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων 
Νόμος του 2017. 

 -        Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών 
Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση 
πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά 
και τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών 
Δικαιωμάτων Νόμου για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την ίδια Οδηγία.) 

  Οι περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Αρμόδια Αρχή) 
(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Κατάργηση της αρμόδιας αρχής η οποία είχε θεσμοθετηθεί με τους περί του 
Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Αρμόδια Αρχή) Κανονισμούς του 1977 και 
κατάργηση της ίδιας νομοθεσίας η οποία διέπει θέματα δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας.] 

  Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 
2017. 

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

  Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των 
Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017. 

[Τροποποίηση του περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των 
Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμου για εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με το άρθρο 23 της Οδηγίας με τίτλο “Οδηγία 2013/11/ΕΕ του EK και του 
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 Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών 
και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 
2009/22/ΕΚ”.] 

  Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.  

(Τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με την κατάργηση του θεσμού 
της διαιτησίας, όπως αυτός περιλαμβάνεται στα άρθρα 51 και 52 αυτού, καθώς και 
διακοπή των εκκρεμουσών διαδικασιών διαιτησίας που άρχισαν πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και δεν ολοκληρώθηκαν με την 
έκδοση διαιτητικής απόφασης.) 

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

  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν οι δημόσιες 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στις κατηγορίες των εταιρειών που υποχρεούνται 
σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε 
έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.) 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί η περαιτέρω προστασία της υγείας των παιδιών αναφορικά με τις χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά και να επέλθει 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της ΕΕ με τους ακόλουθους τίτλους: 

1. “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2115 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την 
τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του Προσαρτήματος Γ του Παραρτήματος ΙΙ 
της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών όσον αφορά την ουσία φορμαμίδιο”. 

2. “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2116 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την 
τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του Προσαρτήματος Γ του Παραρτήματος ΙΙ 
της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών όσον αφορά την ουσία βενζοϊσοθειαζολινόνη”. 

3. “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2116 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την 
τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του Προσαρτήματος Γ του Παραρτήματος ΙΙ 
της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών όσον αφορά τις ουσίες χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και 
μεθυλισοθειαζολινόνη, τόσο μεμονωμένα όσο και σε αναλογία 3:1.”] 

  Οι περί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Λήψη Αποφάσεων και 
Λειτουργία) Κανονισμοί του 2017. 

[Καθορισμός διαδικασιών αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της 
ΡΑΕΚ.] 

  Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα 
σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

[Τροποποίηση των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας 
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 μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμών, ώστε να διευρυνθούν οι 
επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών.] 

  Οι περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών 
Αποφάσεων Κανονισμοί του 2017. 

[Πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ).] 

  Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών 
Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2017. 

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του ΕK και 
του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη 
χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.] 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων (Όργανα Μετρήσεων) Κανονισμοί του 2017. 

[Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους κανονισμούς και εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/32/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά και με την κατ’ εξουσιοδότηση 
Οδηγία (ΕΕ) 2015/13 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά το 
πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων.] 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων (Μη Αυτόματα Ζυγιστικά Όργανα) Κανονισμοί του 
2017. 

(Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους κανονισμούς και εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/31/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας.) 

  Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017. 

(Τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε η ΡΑΕΚ να 
δύναται, μέχρι την αναθεώρηση και τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, 
να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού 
μετά από έγκριση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενώ 
η εν λόγω μεταβατική ρύθμιση να παύει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίοι θα θεσμοθετηθούν με βάση τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας για 
συνεργασία στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών και των Υπηρεσιών της 
Τεχνολογίας της Πληροφορικής Νόμος του 2016. 
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 (Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον Τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών και των Υπηρεσιών της Τεχνολογίας της Πληροφορικής, η οποία 
εγκρίθηκε με την απόφαση αρ. 69.345 του Υπουργικού Συμβουλίου και ημερομηνία 
καλυπτικής έγκρισης την 23η Σεπτεμβρίου 2009, η οποία υπογράφηκε την 1η 
Σεπτεμβρίου 2009.) 

  Ο περί της Συμφωνίας για την Τροποποίηση, για δεύτερη φορά, της 
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μελών της Ομάδας Κρατών της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των Μελών της, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας για την Τροποποίηση, για δεύτερη φορά, της Συμφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μελών της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής 
και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μελών της, 
αφετέρου, η οποία έγινε στο Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου 2010 και η οποία είχε 
υπογραφεί στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 και είχε τροποποιηθεί για πρώτη φορά στο 
Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για 
Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της 
Τρομοκρατίας, η οποία υπογράφηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2015 στη Μόσχα, σύμφωνα 
με την υπʼ αριθμόν Ε78.349 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 
Φεβρουαρίου 2015, μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της ΚΔ και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για 
Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Παράνομης Διακίνησης και 
Κατάχρησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 
2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της 
Παράνομης Διακίνησης και Κατάχρησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπʼ αριθμόν Ε78.351 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015, και υπογράφηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2015 στη 
Μόσχα μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της ΚΔ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για 
Στρατιωτική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Στρατιωτική Συνεργασία, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπʼ αριθμόν 75.507 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 18 Ιουλίου 2013 
και την καλυπτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπʼ αριθμόν Α79.209, 
ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2015, και υπογράφηκε στη Μόσχα στις 25 Φεβρουαρίου 2015 
μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της ΚΔ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
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 (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και 
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 15 
Σεπτεμβρίου 2015.) 

  Ο περί της Σύμβασης της Χάγης περί του Νόμου που Εφαρμόζεται σε 
Εμπιστεύματα και περί της Αναγνώρισης Αυτών (Κυρωτικός) Νόμος του 
2016. 

(Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης περί του Νόμου που Εφαρμόζεται σε Εμπιστεύματα 
και περί της Αναγνώρισης Αυτών. Η εν λόγω συμφωνία υπεγράφη από την ΚΔ την 11η 
Μαρτίου 1998 στη Χάγη, την υπογραφή της οποίας εξουσιοδότησε το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 45.107 και ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 1996.) 

  Ο περί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ 
της Ακτής του Ελεφαντοστού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
των Κρατών Μελών της, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ακτής 
του Ελεφαντοστού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, 
αφετέρου, η οποία υπογράφηκε από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ 
και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού στο Αμπιτζάν στις 
26 Νοεμβρίου 2008 και στις Βρυξέλλες στις 22 Ιανουαρίου 2009.) 

  Ο περί της Σύμβασης του Μοντρεάλ για την Ενοποίηση Ορισμένων 
Κανόνων για τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Τροποποιητικός) 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση της Σύμβασης του Μοντρεάλ για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για 
τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές, που κυρώθηκε με νόμο το 2002, ώστε να καταστεί 
δυνατή η έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων για την καλύτερη εφαρμογή του 
κυρωτικού νόμου και της σύμβασης.) 

  Ο περί του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για την Καταναγκαστική Εργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση του πρωτοκόλλου και της σύστασης που ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια της 
103ης Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της 28ης Μαΐου του 2014 και στόχο 
έχουν την κάλυψη των κενών που εντοπίστηκαν από την πρακτική εφαρμογή της 
σχετικής σύμβασης του 1930.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για την 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 10 
Σεπτεμβρίου 2015 με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 2/2009, 
ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, και αρ. Ε77.665, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2014.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την 
Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
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 Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 29 Οκτωβρίου 
2015 με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 2/2009, ημερομηνίας 
20 Μαΐου 2009, και αρ. Α79.109, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2015.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την Ανταλλαγή και 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στο 
Λουξεμβούργο στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αρ. 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, και αρ. Α79.112, ημερομηνίας 
14 Ιουλίου 2015.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2016. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 22 
Ιουλίου 2015 με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. Α79.110, 
ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2015.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για τη Συνεργασία στον 
Τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης, η οποία υπογράφηκε στις 11 
Δεκεμβρίου 2015 στο Κίεβο από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού της ΚΔ και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Ουκρανίας, με βάση 
την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 70.764, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 
2015.) 

  Ο περί της Συμφωνίας για τη Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

[Κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας για τη Συμμετοχή της 
Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Συμφωνία ΕOX). Η 
συμφωνία αυτή υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Απριλίου 2014 μεταξύ της ΕΕ και 
των κρατών μελών της, καθώς και της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λίχτενσταϊν και 
του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου. Το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας αυτής με την απόφαση 
του αρ. 79.635, ημερομηνίας 22ας Οκτωβρίου 2015.] 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για 
Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ειδικά των 
Οργανωμένων Μορφών του, (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του 
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 Εγκλήματος και ειδικά των Οργανωμένων Μορφών του. Η εν λόγω συμφωνία 
υπογράφηκε στις 5 Απριλίου 2016 στη Μόσχα, την υπογραφή της οποίας εξουσιοδότησε 
το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 78.350 και ημερομηνία 17 
Φεβρουαρίου 2015.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
Σχετικά με την Ενίσχυση της Συνεργασίας για την Πρόληψη και 
Καταπολέμηση του Σοβαρού Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Σχετικά με την Ενίσχυση της 
Συνεργασίας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Σοβαρού Εγκλήματος. Η εν λόγω 
συμφωνία υπογράφηκε την 1η Δεκεμβρίου 2015 στη Λευκωσία και την υπογραφή της 
εξουσιοδότησε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 79.548 και 
ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2015.) 

  Ο περί των Μέτρων Συντονισμού και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Διευκόλυνση της Προξενικής 
Προστασίας για μη Αντιπροσωπευόμενους Πολίτες της Ένωσης σε Τρίτες 
Χώρες Νόμος του 2017. 

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/637 του Συμβουλίου της 
20ής Απριλίου 2015 περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση 
της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες 
χώρες και την κατάργηση της απόφασης 95/553/ΕΚ.] 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με το 
Καθεστώς των Δυνάμεών τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεών τους. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε εκ μέρους της ΚΔ από τον Υπουργό 
Άμυνας στη Λευκωσία στις 24 Φεβρουαρίου 2016, δυνάμει της εξουσιοδότησης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2016, με την απόφασή του με 
αρ. 80.299, και το τελικό κείμενό της εγκρίθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, δυνάμει της 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.256.) 

  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ισπανίας για την 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2017. 

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
Βασιλείου της Ισπανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η 
οποία υπογράφηκε στη Μαδρίτη στις 19 Ιανουαρίου 2016. Σημειώνεται ότι η 
διαπραγμάτευση για την εν λόγω συμφωνία εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αρ. 2/2009 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009, ενώ η εξουσιοδότηση για την 
υπογραφή της εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.111 
και ημερομηνία 14 Ιουλίου 2015.) 

  Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών 
Προϊόντων στη Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. 

(Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προϊόντων 
στη Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 
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 που υπέγραψε η ΚΔ στις 23 Οκτωβρίου 2013.) 

  Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους Μέλους 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. 

[Κύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους Μέλους μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος, η οποία υπογράφηκε στις 6 Ιουλίου 2016 από το γενικό διευθυντή του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τον αντιπρόσωπο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 
με αρ. 80.680 και ημερομηνία 19 Μαΐου 2016.] 

  Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις Σχέσεις και τη Συνεργασία 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών αυτής, αφενός, 
και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. 

(Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις Σχέσεις και τη Συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και των κρατών μελών αυτής, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, η οποία 
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου 2016 από τον αντιπρόσωπο της ΕΕ, τους 
αντιπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ και τον αντιπρόσωπο της Νέας Ζηλανδίας, 
κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου με την απόφασή του με αρ. 
81.133 και ημερομηνία 24 Αυγούστου 2016.) 

  Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Οργανισμού των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία 
Παραπόνων (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. 

(Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία Παραπόνων, το οποίο 
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Γενεύη στις 19 Δεκεμβρίου 2011 και 
υπογράφηκε από την ΚΔ στις 27 Ιουλίου 2012, δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού 
Συμβούλιου με αρ. 629/2012 και ημερομηνία 29 Μαΐου 2012.) 

  Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και 
την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. 

(Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την 
Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, η οποία 
υπογράφηκε από την ΚΔ στις 16 Ιουνίου 2015 στο Στρασβούργο, δυνάμει της 
απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου με αρ. 78.640 και ημερομηνία 2 Απριλίου 2015.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

  Ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των 
Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Νόμος του 2017. 

[Eναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο 
συγκεκριμένα με την Οδηγία 2014/54/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Ειδικότερα, με τον υπό 
αναφορά νόμο προτείνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, που 
απορρέουν από το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τα άρθρα 1 έως 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 492/2011, που αφορά την 
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 ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ.] 

  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Tροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι 
καταβλητέες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 
2017 κατά 0,81%, με σκοπό τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και την αποφυγή 
δυσμενούς διάκρισης μεταξύ όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2017 έναντι όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από τις 2 Ιανουαρίου 2017 και εντεύθεν.] 

  Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 

[Tροποποίηση του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση της προαναφερθείσας υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας με το 
κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (“Κανονισμός IMI”). Ειδικότερα, με τον υπό 
αναφορά νόμο εισήχθηκαν μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για την εισαγωγή του θεσμού της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, δηλαδή ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού με 
το οποίο αποδεικνύεται είτε ότι ο επαγγελματίας πληρεί τις προϋποθέσεις για την 
παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία, σε προσωρινή και περιστασιακή βάση, είτε η 
αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων για σκοπούς εγκατάστασης στη 
Δημοκρατία. Άλλες σημαντικές ρυθμίσεις αφορούν την εισαγωγή του θεσμού της μερικής 
πρόσβασης σ’ ένα επάγγελμα, την αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης 
σε άλλο κράτος μέλος, την εισαγωγή μηχανισμού προειδοποίησης μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης ΙΜΙ, σε περίπτωση επιβολής ποινών σε επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης ανηλίκων, και τη 
διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα 
θέματα που αφορούν πρόσβαση στα νομοθετικά ρυθμισμένα επαγγέλματα.] 

  Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων Νόμου, ώστε να ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η 
τροποποίηση που επιφέρει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/403 της Επιτροπής της 18ης 
Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της 
Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια της υπόληψης του οδικού 
μεταφορέα, και για τροποποίηση του Παραρτήματος III της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση του πίνακα του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του πιο πάνω νόμου, ο οποίος κατατάσσει τις παραβάσεις, βάσει των 
σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, σε κατηγορίες, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και 
αυξάνοντας τις κατηγορίες παραβάσεων με τη νέα κατηγορία των “πλέον σοβαρών 
παραβάσεων”. Περαιτέρω, με τον ίδιο νόμο εισάγονται ορισμένες νέες παραβάσεις.] 

  Οι περί της Εφαρμογής Συστήματος Αποτίμησης της Επικινδυνότητας για 
τις Επιχειρήσεις (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί της Εφαρμογής Συστήματος Αποτίμησης της Επικινδυνότητας 
για τις Επιχειρήσεις Κανονισμών, ώστε, όπως ακριβώς και στο νόμο, να ενσωματωθεί 
στην εσωτερική έννομη τάξη η τροποποίηση που επιφέρει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/403 
της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1071/2009 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των σοβαρών 
παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
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 της υπόληψης του οδικού μεταφορέα, και για τροποποίηση του Παραρτήματος III της 
Οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου. Στην περίπτωση των κανονισμών οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν το σύστημα αποτίμησης του βαθμού 
επικινδυνότητας των επιχειρήσεων.] 

  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2017. 

(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικότερα το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας. Ειδικότερα, εισήχθηκαν 
μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για την παραχώρηση της δυνατότητας ανάθεσης καθηκόντων 
επιθεωρητή σε λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του δημόσιου ή και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και της υποχρέωσης των προσώπων αυτών που εξουσιοδοτούνται για 
το σκοπό αυτό να διενεργούν ελέγχους εφαρμογής σε σχέση με οποιαδήποτε νομοθεσία 
υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και να γνωστοποιούν στο διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κάθε παράβαση, με βάση τον υπό εξέταση νόμο, η οποία περιέρχεται σε 
γνώση τους. Περαιτέρω, εισήχθηκαν διατάξεις για την επιβολή διοικητικών προστίμων 
ύψους €500 έως €10.000, ανάλογα με τον αριθμό των αδήλωτων μισθωτών, τον αριθμό 
των ασφαλισμένων μισθωτών και το χρονικό διάστημα για το οποίο διαπιστώνεται η 
παράβαση, τον καθορισμό των διαδικασιών που αφορούν την επιβολή των διοικητικών 
αυτών προστίμων, την υποβολή ένστασης και τις συνέπειες σε περίπτωση 
καθυστέρησης της πληρωμής τους. Αντίστοιχα, το διοικητικό πρόστιμο για αυτοτελώς 
εργαζόμενα πρόσωπα κυμαίνεται μεταξύ €200 και €5.000, ανάλογα με τη χρονική 
διάρκεια της παράβασης. Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες του νόμου δεν τυγχάνουν 
εφαρμογής σε νοικοκυριά που απασχολούν οικιακά εργαζόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα 
που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε μέλη του νοικοκυριού. Επιπροσθέτως των πιο 
πάνω, παραχωρήθηκαν ορισμένα νομικά εργαλεία στην εκτελεστική εξουσία για πάταξη 
του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, όπως είναι η εισαγωγή μαχητού τεκμηρίου 
ελάχιστης περιόδου απασχόλησης, ίσης με έξι μήνες, καθώς και ελάχιστου ποσού 
αποδοχών αδήλωτου μισθωτού, ίσο με μιάμιση φορά το ποσό των βασικών 
ασφαλιστέων αποδοχών. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης 
ενώπιον των δικαστικών αρχών προς τον εργοδότη, ο οποίος ουσιαστικά πρέπει να 
αποδείξει ότι δεν απασχολούσε το μισθωτό για το πιο πάνω διάστημα, προκειμένου να 
αποσείσει το βάρος της απόδειξης. Περαιτέρω, παραχωρήθηκε η δυνατότητα επιβολής 
κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας της 
επιχείρησης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ ώρες, σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί επανάληψη παράβασης εντός διαστήματος δύο ετών. 
Τέλος, παραχωρήθηκε περίοδος χάριτος διάρκειας τριών μηνών, κατά την οποία οι 
εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα αυτόβουλα να δηλώσουν τους αδήλωτους 
εργαζομένους τους, χωρίς να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 
κυρώσεις.) 

  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών, που 
εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 78 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμου, ώστε να εισαχθεί υποχρέωση κάθε εργοδότη να εγγράφεται ως τέτοιος το 
αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημέρας κατά την οποία αναμένει ότι θα αποκτήσει 
την ιδιότητα του εργοδότη και η υποχρέωση κάθε αυτοτελώς εργαζομένου να 
αποτείνεται για εγγραφή στο πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
το αργότερο μέχρι την ημέρα έναρξης της απασχόλησής του. Επίσης, να ρυθμιστούν τα 
ανάλογα και απορρέοντα πιο πάνω ζητήματα σε σχέση με τους μισθωτούς, για τους 
οποίους η αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβάλλεται στον εργοδότη τους κατά την ημέρα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0403&qid=1492674600264&rid=1
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 πρόσληψής τους και να κατατίθεται από τον τελευταίο στο πλησιέστερο Επαρχιακό 
Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός επτά ημερών από την ημέρα πρόσληψής τους. 
Περαιτέρω, να εισαχθεί υποχρέωση για τους εργοδότες τήρησης μητρώου προσλήψεων, 
καθώς και δήλωσης κάθε πρόσληψης μισθωτού το αργότερο μια μέρα πριν από την 
πρόσληψή του, εκτός αν ο υπουργός αποφασίσει ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση 
του διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να τον εξαιρέσει, δήλωση η 
οποία υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.] 

  Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 
και για συναφή θέματα Νόμος του 2017. 

[Κατάργηση του υφιστάμενου νόμου που ρυθμίζει την απόσπαση εργαζομένων και 
θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής έννομης 
τάξης με την Οδηγία 2014/67/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για 
την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά (Κανονισμός ΙΜΙ). Ειδικότερα, με τον νόμο αυτό εισήχθηκαν 
διατάξεις αναφορικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων και μηχανισμών ελέγχου των αναγκαίων 
για την εφαρμογή και την επιβολή μέτρων για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων και την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποσπώνται στην Κύπρο για διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών και ιδίως την επιβολή όρων και συνθηκών απασχόλησης, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή και 
συλλογικές συμβάσεις, εφόσον υπάρχουν, αναφορικά με τις μέγιστες περιόδους 
εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, την ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας 
μετ’ απολαβών, τα ελάχιστα όρια μισθού συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων 
υπερωριακής εργασίας, τους όρους διάθεσης εργαζομένων στη χρήστρια επιχείρηση, 
την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων κατά την 
εργασία, την προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή 
λοχείας κατά την εργασία, την προστασία των παιδιών και των νέων κατά την εργασία, 
την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση στην εργασία.] 

  Οι περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 
Κανονισμοί του 2017. 

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες 
αναφορικά με την απόσπαση εργαζομένων και η ρύθμιση της διοικητικής συνεργασίας 
και του συστήματος διασυνοριακής επιβολής χρηματικών διοικητικών κυρώσεων μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που προβλέπονται στο νόμο.) 

  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
συμμόρφωση με την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 21ης Ιανουαρίου 2016 (C-
515/14, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της ΚΔ). Με την εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο 
της ΕΕ αποφάνθηκε ότι, εφόσον η ΚΔ δεν κατήργησε με αναδρομική ισχύ από την 1η 
Μαΐου 2004 τη σχετική με την ηλικία προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 27 των περί 
Συντάξεων Νόμων, παρέβη τις υποχρεώσεις της οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 48 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, με τις υπό εξέταση ρυθμίσεις 
οι εργοδοτούμενοι που παραιτήθηκαν από τη δημόσια υπηρεσία μετά την 1η Μαΐου 2004 
ή παραιτούνται στο εξής, με σκοπό να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο 
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 κράτος μέλος, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, ή σε θεσμικό όργανο της ΕΕ ή 
σε άλλο διεθνή οργανισμό, να δικαιούνται να λάβουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματά τους 
τα οποία καταβάλλονται στην περίπτωση της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησής 
τους.] 

  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί η δυνατότητα στον Υπουργό 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να παρέχει επιπρόσθετη βοήθεια για 
ανάγκες φροντίδας, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, σε δικαιούχο ΕΕΕ ή/και σε 
οποιοδήποτε μέλος της οικογενειακής μονάδας που έχει ανάγκη φροντίδας, καθώς και 
στην περίπτωση που δικαιούχος συμβάλλεται με πρόσωπο για σκοπούς παροχής κατ’ 
οίκον φροντίδας, νοουμένου ότι οι δαπάνες για τη συγκεκριμένη ανάγκη δεν καλύπτονται 
από άλλους κρατικούς πόρους ή άλλες πηγές, κατευθείαν σε στέγη στην οποία διαβιεί ο 
επωφελούμενος. Παράλληλα, στο νόμο περιλαμβάνεται πρόνοια, ώστε να μη θεωρείται 

ως εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού του ΕΕΕ το επίδομα κατάρτισης ή το επίδομα 

απόκτησης εργασιακής πείρας ή άλλο επίδομα το οποίο παρέχεται λόγω συμμετοχής σε 
τέτοια προγράμματα.) 

  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε να αντικατασταθεί η 
υφιστάμενη προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιώματος στην παροχή επιδόματος 
τέκνου, εφόσον συμπληρωθούν τρία τουλάχιστον έτη συνήθους διαμονής με νέα 
προϋπόθεση για νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία για περίοδο πέντε ετών και 
ειδικότερα στις περιοχές όπου αυτή ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Περαιτέρω, να 
συμπεριληφθεί στο νόμο διάταξη σύμφωνα με την οποία κατά τον έλεγχο του 
περιουσιακού κριτηρίου, το οποίο ανέρχεται σε μέγιστη αξία περιουσίας ύψους 
€1.200.000, προκειμένου να αποκτηθεί δικαίωμα για επίδομα τέκνου, να λαμβάνονται 
υπόψη και όσα περιουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους είκοσι 
τέσσερις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, να θεσπιστεί και νομοθετικά η 
ισχύουσα μέχρι σήμερα πρακτική σύμφωνα με την οποία η καταβολή επιδόματος τέκνου 
και επιδόματος μονογονίας πραγματοποιείται για τους πρώτους μήνες έκαστου έτους, 
προτού ακόμα υποβληθεί ή εξεταστεί η σχετική αίτηση για το συγκεκριμένο έτος. Έτι 
περαιτέρω, να διαγραφεί από τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου η απαίτηση ο μόνος 
γονέας και το εξαρτώμενο τέκνο του να είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους 
μέλους της ΕΕ, προκειμένου να καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος μονογονεϊκής 
οικογένειας, και να επανακαθοριστεί κλιμακωτά το εισοδηματικό όριο για την απόκτηση 
δικαιώματος στο επίδομα τέκνου με κριτήριο το μέγεθος της οικογένειας. Πιο 
συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για ένα τέκνο 
καθορίζεται στις €49.000, για δύο τέκνα στις €59.000 και για κάθε επιπρόσθετο τέκνο 
πέραν των δύο το όριο αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο παιδί. Σημειώνεται 
ότι σύμφωνα με την εν ισχύι νομοθεσία το κριτήριο είναι σταθερό και ανέρχεται στις 
€59.000, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων του αιτητή.) 

  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου 
[Νόμος αριθμός 76(Ι) του 2016], ώστε να παραταθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2018 η 
περίοδος τερματισμού της ισχύος της διάταξης του νόμου που αφαιρεί τη δυνατότητα 
έγερσης πολιτικής αγωγής για οφειλές, όπως αυτές καθορίζονται δυνάμει του ίδιου 
νόμου, εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο είτε ΕΕΕ είτε δημόσιου βοηθήματος. 
Περαιτέρω, με τον ίδιο νόμο εισάγονται διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης 
ενστάσεων οφειλετών, οι οποίες υποβάλλονται στον υπουργό, αναφορικά με την 



 

140 

Παράρτημα II 

 εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών, την εκπρόθεσμη 
υποβολή δήλωσης αποδοχής της εν λόγω ρύθμισης και την εκπρόθεσμη καταβολή 
τρέχουσων εισφορών εντός της καθορισθείσας από τον υφιστάμενο νόμο προθεσμίας. 
Σε σχέση με την τελευταία εισάγεται παράλληλα προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία ο 
οφειλέτης πρέπει να έχει ήδη καταβάλει την τρέχουσα εισφορά κατά την εξέταση της 
αίτησης.] 

  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε γυναίκα που αποκτά 
παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας να καθίσταται δικαιούχος της άδειας μητρότητας, 
αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων που παραχωρούνται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία για τις βιολογικές μητέρες και τις μητέρες που υιοθετούν παιδί. Ταυτόχρονα, 
στον υπό αναφορά βασικό νόμο περιλαμβάνεται διάταξη για την παραχώρηση άδειας 
μητρότητας στην παρένθετη μητέρα διάρκειας δεκατεσσάρων εβδομάδων μετά τον 
τοκετό. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της αντίστοιχης άδειας για τις βιολογικές μητέρες είναι 
δεκαοκτώ εβδομάδες και για τις μητέρες που υιοθετούν παιδί δεκαέξι εβδομάδες.) 

  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2017. 

(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να εισαχθούν οι 
ανάλογες ρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται για την εφαρμογή των νόμων για την 
παραχώρηση άδειας πατρότητας και άδειας μητρότητας, καθώς επίσης ορισμένες 
ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνταξη χηρείας. Πιο συγκεκριμένα, ο υπό αναφορά νόμος 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις αναφορικά με την παραχώρηση επιδόματος 
πατρότητας στους συζύγους των οποίων η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω 
παρένθετης μητρότητας ή ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού 
ηλικίας μέχρι 12 ετών, την παραχώρηση επιδόματος μητρότητας σε μητέρες που 
αποκτούν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και σε παρένθετες μητέρες, 
την αφαίρεση της διάταξης της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία θα εφαρμόζεται στο 
εξής και για την άδεια πατρότητας, σύμφωνα με την οποία δικαιούχος τέτοιου 
επιδόματος που απουσιάζει από την Κύπρο για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου 
παιδιού που νοσηλεύεται στο εξωτερικό εκπίπτει του δικαιώματός του στα πιο πάνω 
επιδόματα για το χρονικό διάστημα της απουσίας του στο εξωτερικό, υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης του διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά την 
επιστροφή του στην Κύπρο και την εισαγωγή νέας απαίτησης σύμφωνα με την οποία 
δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας, σε περίπτωση που ο γάμος μεταξύ των προσώπων 
τελέστηκε μετά τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας του συζύγου, αποκτάται, μόνο αν 
ο γάμος είχε χρονική διάρκεια τουλάχιστον πέντε έτη.) 

  Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017. 

(Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να καθιερωθεί νομικά ο θεσμός της παροχής άδειας 
πατρότητας διάρκειας δύο συνεχόμενων εβδομάδων σε συζύγους των οποίων η 
σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας ή στις περιπτώσεις 
που ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 12 ετών. 
Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται ότι η εν λόγω άδεια πατρότητας λαμβάνεται εντός της 
περιόδου που αρχίζει από την εβδομάδα τοκετού/υιοθεσίας και λήγει δεκαέξι εβδομάδες 
αργότερα, ενώ δύναται να επεκταθεί λόγω πρόωρου τοκετού ή/και πολλαπλής κύησης. 
Παράλληλα, στον ίδιο νόμο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις αναφορικά με τα 
ζητήματα που άπτονται του υπό αναφορά δικαιώματος και πιο συγκεκριμένα της 
προειδοποίησης για τη λήψη άδειας πατρότητας, της διασφάλισης των δικαιωμάτων του 
μισθωτού, των υποχρεώσεων του εργοδότη, των εξουσιών των επιθεωρητών, των 
αδικημάτων και των ποινών που αυτά επισύρουν.) 

  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 



 

141 

Παράρτημα II 

 (Τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε να αποσαφηνιστούν 
οι διατάξεις του που αφορούν την επέκταση της άδειας μητρότητας, στην περίπτωση που 
ο τοκετός απολήγει στη γέννηση περισσότερων του ενός τέκνων.) 

  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2017. 

[Τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) Κανονισμών, ώστε να 
εισαχθούν οι ανάλογες ρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται για την εφαρμογή των νόμων για 
την παραχώρηση άδειας πατρότητας.] 

  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) 
Κανονισμών, ώστε να ανακατανεμηθούν οι εισφορές στους λογαριασμούς του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τρόπο που να διασφαλιστεί τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο 
και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του λογαριασμού λοιπών παροχών, εφόσον θα 
καταβάλλεται βάσει νόμου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων το επίδομα 
πατρότητας.] 

  Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής 
Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής 
Ασφάλειας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/87/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 για 
τροποποίηση της Οδηγίας 2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για 
την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων.) 

  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε αφενός μεν η δέκατη τρίτη σύνταξη που λαμβάνεται 
από χαμηλοσυνταξιούχους να συνυπολογίζεται για σκοπούς ενδεχόμενης δέκατης τρίτης 
παροχής ΕΕΕ και αφετέρου δε να διαγραφεί η διάταξη που προνοεί για χρηματική 
επιβάρυνση ύψους €100, σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων 
που αναφέρονται στην αίτηση αιτητή ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων υποβλήθηκαν 
από αυτόν στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.) 

  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 
Κανονισμοί του 2016. 

[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας στον τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ώστε 
να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/35/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2013 περί των ελαχίστων απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 
(ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική Οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, 
παράγραφος 1, της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της Οδηγίας 
2004/40/ΕΚ.] 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες και Κατασκευαστικά 
Στοιχεία Ασφάλειας Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2016. 

[Κατάργηση των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) 
Κανονισμών και η αντικατάστασή τους με νέες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/33/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες. 
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 Ειδικότερα, με τους υπό εξέταση κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα σχεδιασμού και 
κατασκευής των ανελκυστήρων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειάς τους και 
καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που πρέπει να ικανοποιούν τα 
προϊόντα αυτά, ώστε να μπορούν να διατίθενται στην κυπριακή αγορά και να τίθενται σε 
λειτουργία για πρώτη φορά. Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες συμμόρφωσης και επισήμανσης των 
ανελκυστήρων κα των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας με τη σήμανση CE.] 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμοί 
του 2017. 

(Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών του 2003 και η αντικατάστασή τους με νέες 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εξοπλισμό υπό 
πίεση, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της προαναφερθείσας υφιστάμενης εθνικής 
νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2014/68/ΕΕ 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά.) 

  Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον 
υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των υφιστάμενων περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος 
Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) Κανονισμών, ώστε να διαγραφεί η πρόνοια για την 
ανάγκη τροποποίησης των πιο πάνω κανονισμών, κάθε φορά που διαφοροποιείται το 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να 
καθορίζεται το ύψος του τέλους που καταβάλλεται από τους εργοδότες στο Ταμείο 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικότερα, γίνεται εισήγηση το όλο θέμα να 
ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται ως τέλος να 
αναπροσαρμόζεται αυτόματα με βάση το πιο πάνω ανώτατο όριο ασφαλιστέων 
αποδοχών όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται βάσει του σχετικού νόμου.] 

  Οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείον για Πλεονάζον Προσωπικό) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείον για Πλεονάζον 
Προσωπικό) Κανονισμών, ώστε να επεκταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεως για 
καταβολή αποζημίωσης για λόγους πλεονασμού από δώδεκα μήνες, που ισχύει τώρα, 
σε είκοσι τέσσερις μήνες για τις περιπτώσεις που υφίσταται εύλογη αιτία μη 
εμπρόθεσμης υποβολής της.] 

  Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 
Θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017. 

(Θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιδομάτων Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε οι διατάξεις του οι οποίες προβλέπουν τον 
τρόπο εκλογής των μελών του συμβουλίου δήμου που ιδρύεται μετά τη συγχώνευση ή τη 
συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων να ισχύουν μόνο για την πρώτη εκλογή του εν λόγω 
συμβουλίου.) 
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   Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.  

(Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος ή μέλος 
δημοτικού συμβουλίου σε οποιοδήποτε δήμο και πρόσωπο το οποίο έχει την 
επαγγελματική του στέγη εντός των δημοτικών ορίων του δήμου για τον οποίο υποβάλλει 
υποψηφιότητα ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του στον εν λόγω 
δήμο, ανεξαρτήτως της συνήθους διαμονής αυτού σε άλλο δήμο ή κοινότητα, νοουμένου 
ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου το πρόσωπο αυτό 
είναι εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο του εν λόγω δήμου για συνεχή περίοδο 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών.) 

  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να μπορεί να εκλεγεί κοινοτάρχης ή 
μέλος κοινοτικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε κοινότητα και πρόσωπο το οποίο έχει την 
επαγγελματική του στέγη εντός των ορίων της κοινότητας για την οποία υποβάλλει 
υποψηφιότητα ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του στην εν λόγω 
κοινότητα, ανεξαρτήτως της μόνιμης διαμονής αυτού σε άλλη κοινότητα ή δήμο και 
νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι 
εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο της εν λόγω κοινότητας για συνεχή περίοδο 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών.) 

  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου για την εναρμόνισή του με την Οδηγία 
2013/33/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 
για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, όπως διορθώθηκε, με εξαίρεση τα 
άρθρα 9(6) έως 9(10) και 26 αυτής, καθώς και η εναρμόνισή του με τα άρθρα 2(δ), (ε), 
(ιδ) και (ιζ), 9(1), 13(2)(γ), 24(1) και (2), 29(1), 33(1) και (2), 38(2), 45(3) και 52 της 
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

Επιπρόσθετα, με το νόμο αυτό επιτεύχθηκε η ορθότερη εναρμόνιση με τα άρθρα 14(1), 
17(1) και 19(1) της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 
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, καθώς και η εκ νέου εναρμόνιση με τα άρθρα 4(1), 10(1), 
7(3) και 22 της εν λόγω Οδηγίας.  

Περαιτέρω, επήλθε εκ νέου εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 18 της 
Οδηγίας 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής 
εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον 
αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των 
ατόμων και με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης. 

Τέλος, με το νόμο αυτό επιτεύχθηκε η αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 27(3)(α) 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 
για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται 
σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, καθώς και η καλύτερη 
εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.] 

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

(Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου για την εναρμόνισή του με την Οδηγία 
2013/32/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς 



 

144 

Παράρτημα II 

 και για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας.) 

  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 

(Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την εναρμόνισή του 
με την Οδηγία 2014/36/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό 
την εποχιακή εργασία. Επιπρόσθετα, αναθεωρήθηκε η σχετική διάταξή του σύμφωνα με 
την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εκχωρεί εξουσίες και καθήκοντα τα 
οποία του παρέχει η εν λόγω βασική νομοθεσία ή οι δυνάμει αυτής εκδιδόμενοι 
κανονισμοί.) 

  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την εναρμόνισή του 
με την Οδηγία 2014/66/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με 
τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο 
ενδοεταιρικής μετάθεσης.) 

  Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των 
Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη 
Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των 
Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, 
ώστε να καταργηθεί η υποχρέωση των πολιτών της Ένωσης, των μελών των 
οικογενειών τους και άλλων προσώπων να γνωστοποιούν την παρουσία τους στις αρχές 
της Δημοκρατίας σε περίπτωση διαμονής τους σε αυτή πέραν των είκοσι μίας ημερών 
εντός της περιόδου των τριάντα πέντε ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους.  

Επιπρόσθετα, με το νόμο αυτό καταργήθηκαν τα προβλεπόμενα σε αυτή παραρτήματα 
στα οποία προβλέπεται ο τύπος διάφορων αιτήσεων και εγγράφων που αφορούν την 
εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε αυτός να καθορίζεται από 
την αρμόδια αρχή. Τέλος, διαμορφώθηκαν οι διατάξεις της βασικής νομοθεσίας οι οποίες 
καθορίζουν τη χρηματική ποινή σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για τη διάπραξη 
ορισμένων αδικημάτων που καθορίζονται σε αυτήν, ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο 
της χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί από τις χίλιες πεντακόσιες λίρες 
(£1.500) στα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500).] 

  Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 
2017. 

(Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία 
σωματείων και ιδρυμάτων, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί συμβατό με τα 
σύγχρονα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στον τομέα αυτό, καθώς και κατάργηση της 
νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των λεσχών και συναφώς του θεσμού των λεσχών.) 

  Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, 
ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να διενεργούνται οι 
προεκλογικές δαπάνες σε σχέση με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου 
και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας από τους υποψηφίους ή για λογαριασμό τους από 
τους εκλογικούς τους αντιπροσώπους από τρεις μήνες σε έξι μήνες.] 

  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
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 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε 
να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή της εν λόγω 
νομοθεσίας στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, που διενεργήθηκαν το έτος 2016. 
Ειδικότερα, με το νόμο αυτό ρυθμίζεται η διαδικασία πλήρωσης βουλευτικής έδρας που 
κενώνεται πριν από την έναρξη της βουλευτικής περιόδου και πιο συγκεκριμένα 
καθορίζεται ότι η εν λόγω έδρα πληρούται από επιλαχόντα κατ’ ανάλογο τρόπο που 
ισχύει όταν θέση κενώνεται κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου. Επιπρόσθετα, 
προβλέπεται ότι οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου θα εφαρμοστούν και για την πλήρωση 
βουλευτικής έδρας η οποία ήταν κενή κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.) 

  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε 
να αναθεωρηθεί η διάταξή του σύμφωνα με την οποία κατά τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας εκφωνείται το όνομα και άλλα στοιχεία των ψηφοφόρων που προσέρχονται 
στα εκλογικά κέντρα, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, τα οποία 
περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, έτσι ώστε να εκφωνείται μόνο το όνομα 
και ο αριθμός του εκλογικού βιβλιαρίου των ψηφοφόρων.) 

  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε 
να επεκταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας ο εκλογικός αντιπρόσωπος 
υποψηφίου διαβιβάζει προς τον Έφορο Εκλογής την προβλεπόμενη στη βασική 
νομοθεσία έκθεση η οποία αφορά τις εκλογικές δαπάνες του υποψηφίου από τρεις 
εβδομάδες σε δύο μήνες.) 

  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε 
να καταργηθεί η διάταξή του σύμφωνα με την οποία η άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τους εκλογείς και κατ’ ακολουθίαν η διάταξή του 
σύμφωνα με την οποία παράλειψη εκλογέα να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα συνιστά 
αδίκημα το οποίο επισύρει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (£200).] 

  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου, ώστε από το έτος 2018 η γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας στη 
Δημοκρατία να διενεργείται κάθε τρία χρόνια.] 

  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις 
του υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης 
ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα της διενέργειας της γενικής εκτίμησης της ακίνητης 
ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013. Ειδικότερα, μειώθηκε το ποσοστό βάσει του 
οποίου επιβάλλεται ο ετήσιος φόρος επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των 
δημοτικών ορίων από ενάμιση τοις χιλίοις (1,5‰) σε μηδέν κόμμα είκοσι τέσσερα τοις 
χιλίοις (0,24‰).] 

  Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν 
ορισμένες διατάξεις του, υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και 
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 επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2017. 

[Τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί το 
ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης που υποχρεούται να καταβάλει πρόσωπο το 
οποίο οφείλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, 
σε περίπτωση που δεν έχει καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας πληρωμής. 

Ειδικότερα, με το νόμο αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος και δεν έχει προβεί 
στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
πληρωμής θα υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη επιβάρυνση επί του 
απλήρωτου ποσού του δικαιώματος ή τέλους ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην 
περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων μηνών μετά τη λήξη 
της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίση με δεκαπέντε τοις εκατόν 
(15%) στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη 
λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο δεν καταβάλλει εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής το οφειλόμενο τέλος για τη χρήση των 
συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων, το οποίο αναγράφεται πάνω στο λογαριασμό 
του νερού που καταναλώνεται και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που 
καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού, θα επιβάλλεται πρόσθετη 
επιβάρυνση ίση με δέκα τοις εκατόν (10%) επί του οφειλόμενου ποσού της 
αντίστοιχης περιόδου για την οποία επιβλήθηκε το εν λόγω τέλος.] 

  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, ώστε να καταργηθεί αφενός η προβλεπόμενη σε 
αυτόν απαίτηση για δήλωση από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο του 
θρησκεύματός τους και αφετέρου η προβλεπόμενη αναγραφή του θρησκεύματος στο 
πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται μετά την τέλεση του γάμου.) 

  Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να 
διασαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις του. 

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νόμου αυτού προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία: 

1. Αναθεώρηση των διατάξεών της που προβλέπουν τη συγκρότηση του Συμβουλίου 
Εγγραφής Κτηματομεσιτών, ώστε ο πρόεδρος και τα αιρετά μέλη αυτού να 
εκλέγονται από τους αδειούχους κτηματομεσίτες με εκλογικές διαδικασίες που θα 
διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις οποίες λειτουργούν επαρχιακές 
επιτροπές κτηματομεσιτών και οι οποίες θα συγκαλούνται για το σκοπό αυτό από 
το απερχόμενο συμβούλιο. 

2. Προσθήκη ειδικής διάταξης σε σχέση με την εγγραφή προσώπων στο Μητρώο 
Κτηματομεσιτών, ώστε να δύνανται υπό προϋποθέσεις να εγγραφούν σε αυτό 
ορισμένα πρόσωπα κατά παρέκκλιση ορισμένων εν ισχύι διατάξεων σε σχέση με 
τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στο εν λόγω μητρώο. 

3. Προσθήκη σχετικής διάταξης, ώστε η θητεία του προέδρου του συμβουλίου που 
θα αναλάβει καθήκοντα μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου να είναι μικρότερη των τριών ετών, έτσι που και αυτή να λήγει κατά την ίδια 
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 ημερομηνία που λήγει και η θητεία των μελών του συμβουλίου. 

4. Προσθήκη σχετικής διάταξης, ώστε κανένα πρόσωπο να μη μπορεί να διατελεί 
πρόεδρος του συμβουλίου, εφόσον κατέχει θέση σε οποιοδήποτε οργανισμό ή 
σύνδεσμο ή σωματείο με αντικείμενο ενασχόλησης θέματα τα οποία αφορούν την 
άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη, με εξαίρεση το πρόσωπο που 
σήμερα διατελεί πρόεδρος του συμβουλίου και διορίστηκε πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.) 

  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να 
καταστεί δυνατή αφενός η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018, και 
αφετέρου η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2017.) 

  Ο περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου, έτσι ώστε 
να καταστεί ποινικό αδίκημα η κατοχή από οποιοδήποτε πρόσωπο σημαντήρα ο οποίος 
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό περιοχής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από 
λουομένους στη θάλασσα.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2017 

Νόμος του 2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2017, ο 
οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.624.430 και έσοδα ύψους €1.768.350.) 

  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 

(Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να 
εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του. 

Ειδικότερα, με το νόμο αυτό εισήχθησαν στη βασική νομοθεσία μεταξύ άλλων τα πιο 
κάτω: 

1. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού οδών και 
οικοδομών, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και 
χρήσης των οδών και οικοδομών από όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. 

2. Ρυθμίσεις για το σχεδιασμό οικοδομών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η 
πυροπροστασία των οικοδομών και κατ’ επέκταση η ασφάλεια των ενοίκων, των 
περιοίκων και των ομάδων διάσωσης προσώπων και κατάσβεσης των πυρκαγιών.  

3. Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οποιοιδήποτε κανονισμοί εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 19 της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας θα μπορούν να 
προβλέπουν για την τροποποίηση με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών των 
παραρτημάτων τους τα οποία αναφέρονται σε θέματα τεχνικής φύσης.) 

  Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Οδών και Οικοδομών βασικών κανονισμών, ώστε να εισαχθούν 
σε αυτούς πρόνοιες για τη διασφάλιση της πρόσβασης και ασφαλούς χρήσης των οδών 
και των οικοδομών από όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για την πυροπροστασία 
των οικοδομών.) 
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   Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2017. 

[Αναθεώρηση των ισχύοντων περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν τη λήψη 
μέτρων πολεοδομικής φύσης για την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας που 
σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, με απώτερο στόχο την εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με μέρος της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης 
Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της 
Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου.] 

  Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών για την εναρμόνισή 
τους με μέρος της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 
για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 
ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ 
του Συμβουλίου.] 

  Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν 
τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και 
επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν τα 
προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και 
επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 



 

149 

Παράρτημα II 

 (Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Αθηένου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Αθηένου Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν 
τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και 
επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Απλικίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Απλικίου Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν 
τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και 
επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου 
Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της 
ολοκλήρωσης της καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα 
της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Σολέας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Σολέας Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν τα 
προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και 
επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Αγρού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Αγρού Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν τα 
προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και 
επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Κυπερούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Κυπερούντας Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Πάνω Κυβίδων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Πάνω Κυβίδων Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
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 καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Πελενδρίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Πελενδρίου Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Αγγλισίδων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Αγγλισίδων Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Ασκά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Ασκά Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν τα 
προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και 
επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Λυθροδόντα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λυθροδόντα Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Πάνω Πλατρών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Πάνω Πλατρών Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Αγίων Βαβατσινιάς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Αγίων Βαβατσινιάς Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

  Οι περί Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων Κανονισμών, ώστε να 
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 αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της 
καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής 
εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

  Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 
Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικός και 
αποτελεσματικός, όσον αφορά τη διερεύνηση και διαπίστωση τυχόν ασυμβιβάστου στο 
πρόσωπο οποιουδήποτε αξιωματούχου αναφέρεται στον πίνακα του νόμου.) 

  Οι περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 
Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Διαδικασία Έρευνας και Σύνταξης 
Πορίσματος της Επιτροπής) Κανονισμοί του 2017. 

(Θεσμοθέτηση και ρύθμιση της διαδικασίας έρευνας και ακρόασης της υπόθεσης, καθώς 
και έκδοσης, κοινοποίησης και δημοσίευσης του πορίσματος της αρμόδιας Επιτροπής 
Διερεύνησης Ασυμβιβάστου.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/61/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 
για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.) 

  Ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Διόρθωση και συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Οδηγίας 
2009/18/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των 
θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου.) 

  Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 

(Πληρέστερη εναρμόνιση με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2006/123/ΕΚ του EK και 
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά”. Δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα 
σε άλλο κράτος μέλος και κατέχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος στο κράτος αυτό ή 
ασκούν το επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή η 
έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών 
Μελετών που είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο χωρίς την υποχρέωση εγγραφής 
στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης 
ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο, καθώς και η 
εγκατάσταση στη Δημοκρατία εταιρειών που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος 
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 και παρέχουν υπηρεσίες μηχανικής μέσω παραρτήματος ή θυγατρικών εταιρειών με τους 
ίδιους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος προέλευσης.) 

  Ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2016. 

[Αντικατάσταση της υφιστάμενης με νέα νομοθεσία για εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2014/60/ΕΕ του EK και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που 
έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012”.] 

  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

(Μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των 
νομοθεσιών κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και 
την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.)  

  Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των 
νομοθεσιών κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και 
την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.) 

  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

(Κατάργηση του Κανονισμού 10, που αφορά την υποχρέωση των ασφαλιστικών 
εταιρειών να ειδοποιούν αμέσως τον Αρχηγό Αστυνομίας για τις ακυρώσεις 
ασφαλιστηρίων στις οποίες έχουν προβεί, χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου για το 
οποίο εκδόθηκε το ασφαλιστήριο έγγραφο.) 

  Οι περί Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Θέση Ανώτερου Τεχνικού 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2016. 

(Αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών με νέο σχέδιο υπηρεσίας.) 

  Οι περί Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Θέση Ανώτερου 
Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2016. 

(Αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με νέο σχέδιο υπηρεσίας, ώστε αυτό να επικαιροποιηθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μετατροπή από το 2003 της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών σε 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και τις νέες αρμοδιότητες που έχουν 
ανατεθεί στο εν λόγω τμήμα.) 

  Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Εφαρμογή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την αποκρατικοποίηση της 
Αρχής Λιμένων Κύπρου και εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας.) 

  Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) 
(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

(Κατάργηση των κανονισμών των οποίων οι πρόνοιες αντικαταστάθηκαν με τον περί της 
Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο. Συγκεκριμένα, αντικαταστάθηκε η σχετική διάταξη που 
εξουσιοδοτούσε την Αρχή Λιμένων Κύπρου να εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος 
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 νόμου από νέα διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα στην Αρχή να εκδίδει διατάγματα τα 
οποία να ρυθμίζουν τις λειτουργίες σε λιμένα ή περιοχή λιμένα, τηρουμένων των 
προνοιών οποιασδήποτε σύμβασης ήθελε συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16Α του 
ισχύοντος νόμου, το οποίο αφορά την παραχώρηση των λιμένων Λάρνακας και 
Λεμεσού.) 

  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας [Ορισμός Αρμόδιου Φορέα και Θέσπιση 
Κυρώσεων για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των 
Εκτελεστικών Κανόνων Αυτού] Κανονισμοί του 2017. 

[Θέσπιση αφενός νέων κανονισμών για εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 
216/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού 
οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της Οδηγίας 
91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της Οδηγίας 
2004/36/ΕΚ και με τους εφαρμοστέους κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού ή πηγάζουν από αυτόν και αφετέρου η κατάργηση των υφιστάμενων περί 
Πολιτικής Αεροπορίας [Ορισμός Αρμόδιου Φορέα και Καθορισμός Κυρώσεων για την 
Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 216/2008, 2042/2003 και 1702/2003] 
Κανονισμών του 2009.] 

  Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών 
και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Εναρμόνιση αφενός της υφιστάμενης νομοθεσίας με μέρος των προνοιών της Οδηγίας 
2012/35/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τροποποίηση της 
Οδηγίας 2008/106/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και 
αφετέρου η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων 
Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του 1978 
(σύμβαση STCW).] 

  Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Ρύθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού με λεωφορεία ειδικών τακτικών 
γραμμών κλειστών θυρών (shuttle) προς και από τα αεροδρόμια. Καθορισμός των 
κριτηρίων και των όρων που πρέπει να πληρούνται από τους παρόχους της υπό 
αναφορά υπηρεσίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας της 
υπηρεσίας αυτής στα πλαίσια ενός δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού.] 

  Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Κατάργηση των άρθρων 22 και 23 του νόμου, στα οποία προβλέπεται η ίδρυση και η 
λειτουργία του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και η ίδρυση και η λειτουργία 
των Επαρχιακών Επιτροπών Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.) 

  Οι περί Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Διεύθυνση 
Ελέγχου) - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου και Λειτουργού Ελέγχου 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017. 

(Αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου 
και του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Ελέγχου με νέα σχέδια 
υπηρεσίας.) 

  Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμος του 2017. 

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/90/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την 
κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας και στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης μέσω της ενιαίας εφαρμογής 
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 των διεθνών νομικών πράξεων που αφορούν τον εξοπλισμό που πρόκειται να 
τοποθετηθεί σε πλοία της ΕΕ και διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης του εν λόγω 
εξοπλισμού, ο οποίος έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλοίο της ΕΕ και 
για τον οποίο σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές πράξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού απαιτείται έγκριση από την αρχή του κράτους της σημαίας, ανεξάρτητα αν 
το πλοίο βρίσκεται στην ΕΕ, τη στιγμή που εγκαθίσταται ο εξοπλισμός.] 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής 
Τάσης) Κανονισμοί του 2017. 

(Θεσμοθέτηση νέων κανονισμών για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2014/35/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για 
εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά 
ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων 
τάσης, καθώς και η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών που ρυθμίζουν τα εν λόγω 
ζητήματα.) 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) 
Κανονισμοί του 2017. 

(Θεσμοθέτηση νέων κανονισμών για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2014/30/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για εναρμόνιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, καθώς 
και η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών που ρυθμίζουν τα εν λόγω ζητήματα.) 

  Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών 
Καυσίμων Νόμος του 2017. 

(Θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων.) 

  Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τη νέα θέση Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης 
Ναυσιπλοΐας προς υλοποίηση των διατάξεων του προϋπολογισμού και στα πλαίσια 
άσκησης του νέου ρυθμιστικού/εποπτικού ρόλου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.) 

  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) 
Κανονισμοί του 2017. 

(Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους κανονισμούς για εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 20ής 
Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της 
Οδηγίας 94/25/ΕΚ.) 

  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.  

(Μείωση του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας που καταβάλλουν ιδιοκτήτες συγκεκριμένων 
κατηγοριών οχημάτων με μεγάλο κυβισμό.) 

(Δημοσίευση του νόμου μετά την απόρριψη της αναπομπής από τη Βουλή.) 

  Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Χρονική παράταση της εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού, την οποία έχει ο 
διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η οποία λήγει την 1η Ιουλίου 
2017. Μετά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις υπό τροποποίηση νομοθεσίες η εν 
λόγω εποπτεία μεταφέρεται στο διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
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 Υπηρεσιών με εξουσίες οι οποίες θα καθοριστούν με σχετικούς κανονισμούς.) 

  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Χρονική παράταση της εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού, την οποία έχει ο 
διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η οποία λήγει την 1η Ιουλίου 
2017. Μετά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις υπό τροποποίηση νομοθεσίες η εν 
λόγω εποπτεία μεταφέρεται στο διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών με εξουσίες οι οποίες θα καθοριστούν με σχετικούς κανονισμούς.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

  Ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση των διατάξεων του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που 
αναφέρονται στην επιβολή θανατικής ποινής κατά τρόπο που να συνάδει τόσο με τις 
πάγιες θέσεις της Δημοκρατίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και με τις 
υποχρεώσεις της Δημοκρατίας που πηγάζουν τόσο από διεθνείς συμβάσεις όσο και από 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο.) 

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

(Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των ειδικών αστυνομικών από το 60ο έτος στο 62ο 
έτος της ηλικίας τους, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση μεταξύ των ειδικών 
αστυνομικών και των υπόλοιπων μελών της αστυνομίας.) 

  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να καταργηθεί το όριο ηλικίας 
πρόσληψης εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας με εξαίρεση τα εξειδικευμένα μέλη του 
σώματος που έχουν ειδικότητα χειριστών πτητικών μέσων, μηχανικών πτητικών μέσων, 
ηλεκτρονικών μηχανικών πτητικών μέσων, κυβερνητών αστυνομικών ακάτων, 
ηλεκτρολόγων αστυνομικών ακάτων, ηλεκτρονικών αστυνομικών ακάτων, μηχανολόγων 
μηχανικών αστυνομικών ακάτων, όπου θα διατηρηθεί το υφιστάμενο όριο ηλικίας 
πρόσληψης των σαράντα ετών.) 

  Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω της παροχής, 
υπό την προϋπόθεση της πραγματικής πιθανότητας επιτυχίας της προσφυγής που 
ασκείται, δικαιώματος δωρεάν νομικής αρωγής σε αιτητή διεθνούς προστασίας ο οποίος 
ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά οποιασδήποτε δυσμενούς 
απόφασης η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου και 
επηρεάζει ή αίρει το νομικό του καθεστώς, οποιασδήποτε απόφασης η οποία λαμβάνεται 
δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, θίγει ατομικά τον αιτητή διεθνούς 
προστασίας και αφορά είτε την παροχή, την απόσυρση ή τον περιορισμό 
πλεονεκτημάτων που προβλέπονται στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ είτε τη διαμονή ή ελεύθερη 
κυκλοφορία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της εν λόγω Οδηγίας και οποιασδήποτε 
απόφασης για μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο του Κανονισμού του 
Δουβλίνου, η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου.) 

  Ο περί της Εφαρμογής μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της Αρχής της Αμοιβαίας Αναγνώρισης στις Αποφάσεις περί 
Μέτρων Επιτήρησης Εναλλακτικά προς την Προσωρινή Κράτηση Νόμος 
του 2016. 

(Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Απόφαση-
Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την 
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 εφαρμογή μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις 
αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση”.) 

  Ο περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 

(Τροποποίηση του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, αφενός, για να 
ρυθμιστεί το νομοθετικό κενό σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση καταδικασθέντων 
νομικών προσώπων κατά τρόπο ανάλογο με τη ρύθμιση για την αποκατάσταση 
καταδικασθέντων φυσικών προσώπων και, αφετέρου, για να εισαχθεί εξαίρεση της 
εφαρμογής των διατάξεων του πιο πάνω νόμου, στις περιπτώσεις όπου άλλος νόμος 
περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για θέματα αποκατάστασης καταδικασθέντων και 
εξάλειψης καταδίκης αδικημάτων.) 

  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του ποινικού κώδικα, έτσι ώστε να παρέχεται ευχέρεια στο δικαστήριο 
στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών του κατά την επιμέτρηση και την επιβολή ποινής να 
λαμβάνει υπόψη ως επιβαρυντικό παράγοντα το κίνητρο της προκατάληψης κατά 
ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, 
του χρώματος, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, των θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, των γενεαλογικών καταβολών, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της 
ταυτότητας φύλου.) 

  Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων 
Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 

(Κατάργηση του άρθρου 8 του περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και 
Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου, το οποίο 
προβλέπει ότι το δικαστήριο στα πλαίσια άσκησης της εξουσίας του για επιμέτρηση και 
επιβολή ποινής λαμβάνει υπόψη ως επιβαρυντικό παράγοντα ρατσιστικά και ξενοφοβικά 
κίνητρα, αφού η ρύθμιση αυτή περιλήφθηκε στον ποινικό κώδικα.) 

  Ο περί Θανατικών Ανακριτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου, ώστε η διενέργεια θανατικής 
ανάκρισης να καθίσταται υποχρεωτική, σε περίπτωση θανάτου προσώπου το οποίο 
ανήκει σε ευάλωτη ομάδα και τελεί υπό περιορισμό σε οποιοδήποτε τόπο, καθώς και για 
να διαγραφούν οποιεσδήποτε αναφορές σε θανατική ποινή, να μετατραπούν οι 
αναφορές σε ποσά προστίμου από λίρες Κύπρου σε ευρώ και να διαγραφούν οι 
αναφορές σε πταισματοδίκες που απαντούν στο βασικό νόμο, αφού ο θεσμός αυτός δεν 
υπάρχει στη Δημοκρατία.) 

  Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν 
υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω της διεύρυνσης 
και της ενδυνάμωσης ορισμένων ουσιωδών δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων, 
των κατηγορουμένων και των εκζητουμένων τα οποία ήδη είναι κατοχυρωμένα στην 
υφιστάμενη νομοθεσία.) 

  Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών 
Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω της διεύρυνσης 
και της ενδυνάμωσης ορισμένων ουσιωδών δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων, 
των κατηγορουμένων και των εκζητουμένων, τα οποία ήδη είναι κατοχυρωμένα στην 
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 υφιστάμενη νομοθεσία.) 

  Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 

(Τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, έτσι ώστε να 
παρέχεται δυνατότητα στο δικαστήριο κατόπιν σχετικής αίτησης, αν το κρίνει δίκαιο και 
εύλογο για την προστασία του αγοραστή, να επιτρέψει την κατάθεση σύμβασης ή την 
έγερση αγωγής για ειδική εκτέλεση, αναφορικά με συμβάσεις οι οποίες παραμένουν σε 
ισχύ και συνομολογούνται σε οποιοδήποτε χρόνο, έστω και αν έχει παρέλθει η 
προβλεπόμενη στο βασικό νόμο χρονική περίοδος για κατάθεση της σύμβασης.)  

  - Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2017. 

 - Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. 

 - Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Εκσυγχρονισμός των αντίστοιχων υπό τροποποίηση βασικών νόμων με την απάλειψη 
από το κείμενό τους αναχρονιστικών όρων, σε σχέση με πρόσωπα που έχουν νοητική 
ή/και ψυχική αναπηρία.) 

  Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 

[Τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμου, ώστε να 
συμμορφωθεί η Δημοκρατία με τη σύσταση υπ’ αριθμόν 6 της Financial Action Task 
Force “Terrorist Financing Fact-Finding”, η οποία αφορά την εφαρμογή οικονομικών 
κυρώσεων σχετιζομένων με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
να επιβληθεί υποχρέωση για ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών για οποιαδήποτε 
περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί ή οποιαδήποτε δράση έχει πραγματοποιηθεί σε 
σχέση με τη συμμόρφωση προς τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από την ΕΕ και 
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και να ποινικοποιηθεί η παράβαση διατάξεων 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας.] 

  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Ορθότερη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω της παροχής δυνατότητας 
εγγραφής σε ειδικό μέρος του Μητρώου Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα 
οποιουδήποτε δικηγόρου κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας και επιθυμεί 
να ασκήσει το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και έκδοσης και ανανέωσης 
της ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος για τους δικηγόρους αυτούς.) 

  Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή 
Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, ώστε να καταστεί πιο λειτουργική η εφαρμογή των διατάξεών 
του.) 

  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, έτσι ώστε να οριοθετηθεί το δικαίωμα 
έφεσης κατά ενδιάμεσων αποφάσεων των δικαστηρίων που ασκούν πολιτική 
δικαιοδοσία.) 

  O περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του 
Ανταγωνισμού Νόμος του 2017. 
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 (Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω της θέσπισης 
νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει το δικαίωμα προσώπου που υπέστη ζημιά λόγω 
παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων για 
αξίωση πλήρους αποζημίωσης κατά των εν λόγω επιχειρήσεων, τους κανόνες 
αναφορικά με την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων, την ευθύνη των επιχειρήσεων ή 
των ενώσεων επιχειρήσεων που παραβίασαν το δίκαιο του ανταγωνισμού για τη ζημιά 
που προκλήθηκε σε τρίτους, καθώς και την ισχύ των αποφάσεων της ΕΠΑ στις 
διαδικασίες αγωγών αποζημίωσης ενώπιον δικαστηρίου.) 

(Σημειώνεται ότι ο εν λόγω νόμος εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ακολούθως παραπέμφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για περαιτέρω εξέταση των νομικών διαστάσεων 
των ρυθμίσεών του.) 

  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2016. 

(Διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού του φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης ειδικών 
αστυνομικών, ώστε να συνάδει με τον τρόπο υπολογισμού του φιλοδωρήματος των 
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και περαιτέρω να καθοριστεί ότι κατά τον ίδιο τρόπο 
θα υπολογίζεται και το φιλοδώρημα που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου ειδικού 
αστυνομικού.) 

  - Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. 

 - Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι 
Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2016. 

(Αναθεώρηση των κριτηρίων πρόσληψης υποψηφίων ως μελών της αστυνομίας στο 
βαθμό του αστυφύλακα και ως ειδικών αστυνομικών.) 

  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να καθοριστεί η 
σύνθεση και ο τρόπος διορισμού των μελών της επιτροπής που είναι αρμόδια για τη 
διεξαγωγή της δοκιμασίας αθλητικών αγωνισμάτων, η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της 
διαδικασίας προσλήψεως νέων μελών της Αστυνομίας Κύπρου και στην οποία πρέπει 
να επιτύχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, ώστε να είναι επιλέξιμοι για πρόσληψη.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμος του 2016. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος 2017.) 

  Έγκριση προϋπολογισμών οργανισμών δημόσιου δικαίου/ταμείων/ 
ρυθμιστικών αρχών/επιτροπών/συμβουλίων για το έτος 2017. 

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

- Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, 

- Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, 

- ΑΗΚ, 

- Αρχής Λιμένων Κύπρου,  

- ΑΤΗΚ, 

- Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
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 Ταχυδρομείων, 

- Δημοσιονομικού Συμβουλίου, 

- Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, 

- Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, 

- Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 

- ΘΟΚ, 

- Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, 

- ΚΟΑ, 

- ΚΟΑΓ, 

- Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, 

- ΚΟΤ, 

- Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, 

- ΚΟΑΠ, 

- Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, 

- ΡΙΚ, 

- ΡΑΕΚ, 

- Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, 

- Ταμείου Δημόσιων Δανείων, 

- Ταμείου Θήρας, 

- Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία και 

- ΧΑΚ.)  

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2016, Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός)   
(Αρ. 1) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2016, Νόμου του 2015, με στόχο την 
κάλυψη των συνολικών εκπαιδευτικών αναγκών στα δημόσια σχολεία δημοτικής, 
προδημοτικής, ειδικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2016-2017.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2016, Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός)   
(Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2016, Νόμου του 2015, ώστε ουδεμία 
δαπάνη να μπορεί να διενεργηθεί από τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για το 
έτος 2016 (ομάδα 03550 “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες”) για την καταβολή 
δικαιωμάτων και αμοιβών εμπειρογνωμόνων/συμβούλων και αγορά υπηρεσιών για 
σκοπούς ετοιμασίας μελετών που αφορούν ιδιωτικοποιήσεις/αποκρατικοποιήσεις 
δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, προτού ενημερωθεί η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η 
γραπτή συγκατάθεσή της.] 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2016. 

(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €68.690.895 για κάλυψη δαπανών προς 
υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η 
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 πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2016 είναι ανεπαρκής και 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη αποζημιώσεων στο 
γεωργικό τομέα, κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας και επιστροφές φόρων.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός)   
(Αρ. 1) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016, ώστε να διαγραφεί 
σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στις σημειώσεις του Πρώτου Πίνακα “Δελτία 
Δαπανών” αυτού, σύμφωνα με την οποία η τακτική χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων πραγματοποιείται ανά 
εξάμηνο.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός)   
(Αρ. 2) Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμου του 2016, με στόχο την 
κάλυψη νέων αναγκών που προέκυψαν στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας για 
την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των κρατικών νοσηλευτηρίων, 
αντίστοιχα. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Αύξηση του ανώτατου αριθμού μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών οι οποίοι 
δύναται να απασχοληθούν κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 από 12 070 σε 12 
429 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων σχολείων 
δημοτικής, προδημοτικής, ειδικής, μέσης τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

2. Αύξηση από 2 889 άτομα σε 2 932 άτομα στο γενικό νοσηλευτικό κλάδο και από 
406 άτομα σε 419 άτομα στον κλάδο ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση της 
κάλυψης επειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 
του 2014 Νόμος του 2014 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 
του 2014 Νόμου για την κάλυψη του ελλειμματικού υπολοίπου ύψους €145.544 στο 
άρθρο 300 “Εταιρικός Φόρος” του Κεφαλαίου 3 σε αυτό, το οποίο προέκυψε από 
επιβολή φόρου εισοδήματος επί του πλεονάσματος του Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2014.] 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 
του 2015 Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 
του 2015 Νόμου για την κάλυψη του ελλειμματικού υπολοίπου ύψους €37.007 στο 
άρθρο 300 “Εταιρικός Φόρος” του Κεφαλαίου 3 σε αυτό, το οποίο προέκυψε από 
επιβολή φόρου εισοδήματος επί του πλεονάσματος του Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2015.] 

  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2014 Νόμος 
του 2014 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2014 Νόμου 
του 2014 Νόμου για την κάλυψη ποσού ύψους €6.431.000, το οποίο αφορά 
επιπρόσθετες δαπάνες καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή που προέκυψαν κατά το έτος 
2014.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 
2015 Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2017.  

(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 
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 2015 Νόμου, ώστε στα έσοδα του εν λόγω προϋπολογισμού να περιληφθεί πρόσθετη 
πρόνοια συνολικού ύψους €108.338 για έσοδα που έχουν προκύψει από την Εθνική 
Αρχή Στοιχημάτων. Περαιτέρω, σκοπείται η μεταφορά κονδυλίων συνολικού ύψους 
€400.000 από άρθρα του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2015 από τα οποία 
προέκυψαν εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ίδιου προϋπολογισμού για τα οποία 
προέκυψε ανάγκη για επιπρόσθετες δαπάνες, πέρα από τις ήδη εγκεκριμένες, και 
ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο που αφορά την επιχορήγηση των αθλητικών φορέων, 
με σκοπό την ενίσχυση των προσφυγικών σωματείων.) 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αναπτύξεως Γης Νόμος (Αρ. 1) του 2016. 

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑΓ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 
€228.000 για κάλυψη αναγκών του οργανισμού για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2016 κρίθηκε ανεπαρκής και οι οποίες αφορούν 
βελτιώσεις, προσθήκες και επιδιορθώσεις κατοικιών, καθώς και ασφάλιση 
ετοιμοπαράδοτων κατοικιών και διευθέτηση εκκρεμουσών διαφορών με εργολάβους και 
άλλες δαπάνες για έργα που έχουν ολοκληρωθεί.) 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2016. 

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΡΙΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 
€397.371 και η διάθεσή τους για την υλοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων και σκοπών 
για τους οποίους η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για 
το έτος 2016 κατέστη ανεπαρκής, που αφορούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
προσωπικού και συνταξιούχων, ταινίες, αθλητικά δικαιώματα, ξένες παραγωγές, 
παραγωγή ντοκιμαντέρ/συμπαραγωγές.) 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
Νόμος (Αρ. 1) του 2016.  

[Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους 
€3.455.500 για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και δραστηριοτήτων για τα οποία η 
αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2016 κρίθηκε 
ανεπαρκής. 

Ειδικότερα, οι πρόσθετες πιστώσεις αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Κόστος λειτουργίας αχθοφορικών εργασιών (€2.224.0000). 
 

2. Κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης που προκύπτει από την κοστολόγηση 
μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά γερανούς, ρυμούλκα, πλοηγίδες και 
γερανογέφυρες (€688.500). 
 

3. Ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου (€125.000). 
 

4. Κάλυψη αυξημένης δαπάνης για τέλη νερού λόγω των αυξημένων πωλήσεων 
νερού σε πλοία και χρήστες του λιμανιού Λεμεσού (€115.000). 
 

5. Κάλυψη του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας προς το δήμο Λεμεσού μετά την έκδοση 
των τίτλων ιδιοκτησίας του λιμανιού Λεμεσού (€70.000). 
 

6. Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύων, του συστήματος CYPOS και 
των λογισμικών της Αρχής (€70.000).]  
 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και 
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 Διαχείρισης Άγριας Πανίδας Νόμος (Αρ. 1) του 2016.  

(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας ποσού 
ύψους €113.327 για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και δραστηριοτήτων για τα οποία 
η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2016 
κρίθηκε ανεπαρκής. 
 
Ειδικότερα, οι σκοποί τους οποίους οι συμπληρωματικές πιστώσεις καλύπτουν αφορούν 
τα ακόλουθα: 
 
1. Δαπάνη ύψους €61.090 για την καταβολή του κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας 

δύο ωρομίσθιων υπαλλήλων οι οποίοι αφυπηρέτησαν στις 2 Νοεμβρίου 2015 και 
6 Δεκεμβρίου 2015 και 
 

2. Δαπάνη ύψους €52.237 η οποία θα διατεθεί για προγράμματα για θηράματα και 
άγρια πτηνά.) 

 

  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου του 2017 Νόμος (Αρ. 1) του 2017. 

[Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΤΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 
€7.400.000 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η 
πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2017 κρίθηκε ανεπαρκής. Ειδικότερα, παρέχονται 
συμπληρωματικές πιστώσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση της θυγατρικής “Cyta 
Hellas” (€2 εκατομ.) και τη συνδυαστική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου (€5,4 
εκατομ.).] 

  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2016. 

(Θέσπιση προσωρινών διατάξεων για τα ακόλουθα: 

1. Τη μη διεξαγωγή για το έτος 2016 της γραπτής εξέτασης που διεξάγεται κάθε έτος 
από ειδική επιτροπή για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για 
τις οποίες εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος λόγω της εφαρμογής 
της πολιτικής για αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στη δημόσια 
υπηρεσία. 

2. Τη 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 Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμου. 

3. Την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία οι οποίες εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμου και οι οποίες τυχόν να εξαιρεθούν από την αναστολή πλήρωσής 
τους και δημοσιευθούν εντός του έτους 2017.) 

  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2017.  

(Θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την αναστολή εφαρμογής ορισμένων διατάξεων 
του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου οι οποίες 
προβλέπουν τα ακόλουθα: 

1. Τη μη διεξαγωγή για το έτος 2017 της γραπτής εξέτασης που διεξάγεται κάθε έτος 
από ειδική επιτροπή για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για 
τις οποίες εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος λόγω της εφαρμογής 
της πολιτικής για αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων πρώτου διορισμού 
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 στη δημόσια υπηρεσία. 

2. Τη 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 Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμου. 

3. Εισαγωγή ειδικών διατάξεων για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια 
υπηρεσία οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου και οι οποίες τυχόν να 
εξαιρεθούν από την αναστολή πλήρωσής τους και δημοσιευθούν εντός του έτους 
2018.) 

  Ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 2016. 

[Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων άρθρων του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για 
την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της 
Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και για την άσκηση από τις 
αρμόδιες αρχές των διακριτικών εξουσιών που παρέχει ο εν λόγω κανονισμός στα κράτη 
μέλη.] 

  Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για την Κατάχρηση της Αγοράς Νόμος του 
2016. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/57/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (Οδηγία για την κατάχρηση 
αγοράς) και η ρύθμιση της ποινικής πτυχής για τέτοιου είδους παραβάσεις.] 

  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2016. 

(Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η 
αδυναμία που εντοπίστηκε στην επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών επί των ποσών 
που εισπράττονται έναντι παραχώρησης δικαιώματος αγοράς ή δικαιώματος ανταλλαγής 
ή δικαιώματος μίσθωσης ακινήτου, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ποσών 
εισπράττονται βάσει όρου συμφωνίας αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτων, σε 
περίπτωση που η υπό αναφορά πράξη δεν πραγματοποιηθεί.) 

  Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Σαφέστερος καθορισμός των εξουσιών του συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου ως προς το διορισμό υπαλλήλων στην υπηρεσία της επιτροπής, διασαφήνιση 
θεμάτων που αφορούν την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον αξιωματούχων και μελών 
του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και εκ νέου οριοθέτηση της 
υποχρέωσης προς εχεμύθεια των αξιωματούχων και λειτουργών της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.) 

  Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016. 

(Μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης κερμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
στην ΚΔ.) 

  Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Μεταφορά του προσωπικού των ΣΠΙ στη ΣΚΤ και μεταφορά του ποσοστού συμμετοχής 
των Συνεργατικών Εταιρειών Συμμετοχών των ΣΠΙ στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ.] 
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   Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Εφαρμογή νέου καθεστώτος για τη φορολόγηση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης για το Σχέδιο Δράσης κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της 
Μεταφοράς Κερδών - Base Erosion and Profit Shifting]. 

  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2016. 

(Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε 
καινοτόμες επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.) 

  Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε η ΣΚΤ, η οποία σύμφωνα με τον περί 
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο θεωρείται ΑΠΙ, να μην υπόκειται στην 
υποχρέωση υποβολής στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας οικονομικών καταστάσεων 
προς έλεγχο, εφόσον η ΣΚΤ ως ΑΠΙ υπόκειται στον έλεγχο και στην εποπτεία της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και παράλληλα ως συστημικό ΑΠΙ εποπτεύεται 
απευθείας από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.] 

  Ο περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016. 

(Διασαφήνιση της φύσης και της έκτασης της εξουσίας του Γενικού Ελεγκτή για την 
άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στη ΣΚΤ.) 

  Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

[Διατήρηση σε ισχύ της δυνατότητας του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να ασκεί το 
νενομισμένο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο σε αδειοδοτημένα από την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εποπτεύονται απευθείας από τον 
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει των 
διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.] 

  Ο περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2016. 

(Θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων, με σκοπό τα ακόλουθα: 

1. Τον περιορισμό της εξουσίας του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τη 
διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε αυτός να μην 
επεκτείνεται σε θέματα που αφορούν την εποπτεία των τραπεζικών εργασιών 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 

2.  Την απαγόρευση στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια για άρση του τραπεζικού απορρήτου προσώπου που 
διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα. 

3.  Τη διασφάλιση της διεξαγωγής διαχειριστικού ελέγχου από την Ελεγκτική 
Υπηρεσία στη βάση των διεθνών προτύπων ελέγχου όπως αυτά ορίζονται στον 
περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 
Λογαριασμών Νόμο. 

Περαιτέρω, διαγράφεται σχετική διάταξη η οποία περιλήφθηκε στη βασική νομοθεσία, 
σύμφωνα με την οποία προβλέπεται όπως η έκθεση ελέγχου που ετοιμάζεται από το 
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 Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, καθότι αποτελεί ήδη συνταγματική 
υποχρέωση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να υποβάλλει την εν λόγω έκθεση 
τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.) 

  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε πρόσωπα τα οποία έχουν επωφεληθεί της 
δυνατότητας αγοράς κύριας κατοικίας με μειωμένο ΦΠΑ να μπορούν να ασκήσουν εκ 
νέου το δικαίωμα αυτό, ανεξαρτήτως του αν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο 
δεκαετής περίοδος απαγόρευσης επανάσκησης του δικαιώματος αυτού, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν καταβάλει στο Τμήμα Φορολογίας τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού του κανονικού και του μειωμένου φορολογικού συντελεστή ΦΠΑ 
όπως αυτοί ίσχυαν κατά την παράδοση ή την ανέγερση της κατοικίας.] 

  Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού 
Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος 
του 2017. 

(Θέσπιση νομοθεσίας για τη θεσμοθέτηση του αξιώματος του Υφυπουργού παρά τω 
Προέδρω σε θέματα Ναυτιλίας και τη μετεξέλιξη και μετονομασία του Τμήματος 
Εμπορικής Ναυτιλίας σε Υφυπουργείο Ναυτιλίας με εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 
2018.) 

  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμος του 2017. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 
για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 
2002/92/ΕΚ (Οδηγία MiFID II) και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και με τα άρθρα 88 και 91 
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με 
την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.] 

  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Κατάργηση του δικαιώματος υποβολής ένστασης στον Υπουργό Οικονομικών και 
υποκατάσταση με δικαίωμα προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο.) 

  Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών 
και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017.  

(Τροποποίηση του περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών 
και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, ώστε να τροποποιηθεί το 
προοίμιο της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας, με σκοπό αυτό να παραπέμπει και στην 
Οδηγία 98/26/ΕΚ.)  

  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017.  

[Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/60/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2010/78/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και η εκ νέου 
και πληρέστερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων 
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 και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015.] 

  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2017.  

[Τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθούν 
τα ακόλουθα: 

1. Εναρμόνιση με το άρθρο 108, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 
2013/36/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. 

2. Ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ε) της Οδηγίας 
2014/59/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση 
πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 
2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των 
Κανονισμών του ΕΚ και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
648/2012. 

3. Εναρμόνιση με το άρθρο 47 της Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 
2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 

4. Συμμόρφωση στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, 
σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού 
οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις. 

5. Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου.] 

  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.  

(Αντικατάσταση στο βασικό νόμο της φράσης «δεν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία» με τη 
φράση «ήταν μη κάτοικος ή κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας» για σκοπούς ενιαίας 
ερμηνείας και συμβατότητας του νόμου που τροποποιείται με το υπόλοιπο σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο.) 

  Ο περί Δημοσίων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.  

(Παραχώρηση της δυνατότητας στους Δανειστικούς Επιτρόπους να προβαίνουν σε 
ρύθμιση οφειλών και σε διευθέτηση αναφορικά με υφιστάμενα δάνεια τα οποία έχουν 
παραχωρηθεί από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια 
ρύθμιση ή διευθέτηση θα αποβαίνει τόσο προς το συμφέρον των οφειλετών και/ή 
εγγυητών όσο και προς το συμφέρον του ταμείου.) 

  Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017.  

 [Αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τους ελεγκτές και τους υποχρεωτικούς 
ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών με νέα νομοθεσία, ώστε να 
επενεχθούν τα ακόλουθα: 

1. Να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/56/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
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 της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους 
υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών. 

2. Να μεταφερθεί εκ νέου στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/43/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 
84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

3. Να επιτευχθεί αποτελεσματική εφαρμογή και άσκηση των διακριτικών εξουσιών 
που παρέχει στη Δημοκρατία ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά 
τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος και την κατάργηση της 
απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής.] 

  Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού 
Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 
2017.  

(Θέσπιση νομοθεσίας, με σκοπό την εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται 
με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. 

Ειδικότερα, σκοπείται μεταξύ άλλων η χρηματοοικονομική ένταξη των καταναλωτών που 
δε χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν 
και να λειτουργούν στη βάση πληροφόρησης και διαφάνειας, καθώς και τη δυνατότητα 
να έχουν πρόσβαση σε χαμηλού κόστους βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.  

Πρόσθετα, προνοείται η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα 
των τελών που επιβάλλονται στους καταναλωτές για τους λογαριασμούς πληρωμών 
τους, κανόνων αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός της 
Δημοκρατίας, καθώς και κανόνων για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγματος 
λογαριασμού πληρωμών για τους καταναλωτές.) 

  Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 
προορίζονται για Κατοικία Νόμος του 2017.  

[Θέσπιση νέας νομοθεσίας και η κατάργηση του περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες 
Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2014/17/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με 
τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, και 
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1011 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, 
και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 596/2014.] 

  Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017.  

[Εναρμόνιση με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/17//ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα 
που προορίζονται για κατοικία, και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 
2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και με το άρθρο 57 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με 
τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και 
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 χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, 
και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 596/2014.] 

  Ο περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.  

[Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών 
απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες 
χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και 
συμμόρφωση προς τα άρθρα 10 και 11 του ίδιου κανονισμού. 

Ειδικότερα, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η ίδρυση και η λειτουργία διυπουργικής επιτροπής ως αρμόδιας αρχής για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του άρθρου 9 του Κανονισμού 260/2012.  

2. Η διαδικασία υποβολής παραπόνου στη διυπουργική επιτροπή από καταναλωτές 
και χρήστες υπηρεσιών πληρωμών. 

3. Η διαδικασία εξέτασης παραπόνων από τη διυπουργική επιτροπή.  

4. Η επιβολή κυρώσεων και ποινών από τη διυπουργική επιτροπή σε περίπτωση 
παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης των δικαιούχων πληρωμών ή των 
πληρωτών με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού 260/2012. 

5. Η διαδικασία έκδοσης και επίδοσης απόφασης της διυπουργικής επιτροπής.] 

  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017.  

(Bελτίωση της φορολογικής διαδικασίας σε ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην 
υποβολή φορολογικής δήλωσης, βεβαίωση φορολογίας, επίδοση ειδοποιήσεων προς 
τους φορολογουμένους, επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και διοικητικών προστίμων, 
ιεραρχική προσφυγή και διαγραφή οφειλόμενων φορολογικών χρεών.)  

  Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.  

[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον 
τομέα της φορολογίας. 

Ειδικότερα, καθορίζονται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις για την αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών, όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ 
των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, καθώς και διαδικαστικά ζητήματα 
που θα ρυθμίζουν την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.] 

  Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 

[Τροποποίηση του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου για τους ακόλουθους σκοπούς: 

1. Ορθότερη εναρμόνιση με τα άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της 
Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων 
για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την 
εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση, 
σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. 
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 2. Ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο (ii), 
εδάφιο (iv) και παράγραφος 9, στοιχείο β), της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2004/109/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων 
διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση, σχετικά με εκδότες των οποίων οι 
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της 
Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου, σχετικά με το ενημερωτικό 
δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή 
την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση, και της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της 
Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ. 

3. Εκ νέου εναρμόνιση με το άρθρο 12, παράγραφοι 2 και 6, και το άρθρο 14, 
παράγραφος 1, της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης 
Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά 
με την πληροφόρηση, σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, και για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2001/34/ΕK. 

4. Ορθότερη εφαρμογή του βασικού νόμου.] 

  Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017. 

(Διεύρυνση του σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και των προϊόντων και 
υπηρεσιών που παρέχονται από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ώστε να 
επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξή του και να μην τίθεται σε δυσμενέστερη θέση έναντι 
άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στον ανταγωνιστικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.) 

  

  - Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

 - Οι περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς 
Σκοπούς (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο για τη χρήση καυσίμων για γεωργικούς σκοπούς 
πρέπει να καταβάλλεται τουλάχιστον το κατώτατο επίπεδο φορολογίας όπως αυτό 
καθορίζεται στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά 
με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων 
και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 καταργείται η 
πλήρης απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο που 
χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς και επιβάλλεται στο πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (gas oil) και στο φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene) που χρησιμοποιείται για 
γεωργικούς σκοπούς ο ελάχιστος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, που 
ανέρχεται στα €21,00 ανά χίλια λίτρα.]  

  Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού 
Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Μείωση του αριθμού των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου από πέντε σε τέσσερα, 
πλέον ο πρόεδρος αυτού.) 

  Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 

[Παραχώρηση δυνατότητας στα πιστωτικά ιδρύματα να αφαιρούν από τον ειδικό φόρο 
πιστωτικού ιδρύματος που τους επιβάλλεται τις ισόποσες εισφορές τους στα ταμεία 
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 εξυγίανσης (Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης της ΕΕ για 
σκοπούς αποφυγής περαιτέρω επιβάρυνσης.] 

  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.  

[Eναρμόνιση με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα IΙ) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 
2011/89/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των 
Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, όσον αφορά τη 
συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, και την Οδηγία 2014/51/ΕΕ 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και 
της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών]. 

  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να επιτρέπεται η έναρξη 
και/ή η συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης πρώτου διορισμού ή 
θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής ή θέσης προαγωγής, μόνο στην περίπτωση 
που η αρμόδια για κάθε θέση αρχή υποβάλλει προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα, για 
να της επιτραπεί η έναρξη και/ή η συνέχιση πλήρωσης κενής ή κενωθείσας θέσης ως 
ακολούθως: 

1. Το αίτημα για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης πρώτου διορισμού 
υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών μαζί με πλήρη δικαιολογητικά για την 
ανάγκη πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης, ο οποίος, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, 
παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης 
και ακολούθως η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υποβάλλεται στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση 
της γραπτής συγκατάθεσής της.  

2. Το αίτημα για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης πρώτου διορισμού και 
προαγωγής και θέσης προαγωγής υποβάλλεται μαζί με πλήρη δικαιολογητικά για 
την ανάγκη πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης απευθείας στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της γραπτής 
συγκατάθεσής της.]  

  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 

[Εναρμόνιση με το άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα 
που προορίζονται για κατοικία, και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 
2013/36/EE και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.  

Ειδικότερα, προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για τα ακόλουθα: 

1.  Το δικαίωμα καταναλωτή να υποβάλλει καταγγελία στο Χρηματοοικονομικό 
Επίτροπο για σκοπούς επίλυσης διαφοράς του με πιστωτή ή/και μεσίτη 
πιστώσεων, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ως προς το ύψος της διαφοράς η 



 

171 

Παράρτημα II 

 οποία σχετίζεται με τα δικαιώματα του καταναλωτή και τις υποχρεώσεις του 
πιστωτή ή/και μεσίτη πιστώσεων. 

2.  Τον καθορισμό της δικαιοδοσίας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου να 
επιλαμβάνεται καταγγελίας καταναλωτή. 

3.  Τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας από καταναλωτή και τη διαδικασία έκδοσης 
σχετικής απόφασης από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. 

4. Την υποχρέωση πιστωτή και μεσίτη πιστώσεων να καταβάλλουν ποσά, σχετικά με 
την καταγγελία που υποβάλλεται από καταναλωτή και για την κάλυψη του κόστους 
παροχής υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων προς το Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης κατά την εξέταση καταγγελίας 
καταναλωτή.) 

  Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
Νόμος του 2017.  

(Θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία εξόφλησης διάφορων 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε δόσεις. Ειδικότερα, προβλέπεται η 
παραχώρηση δυνατότητας σε οφειλέτη να υποβάλλει αίτηση για τη ρύθμιση των 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου για φορολογικές οφειλές που υφίσταντο 
πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Επιπροσθέτως, προτείνεται όπως η ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών πραγματοποιείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο 
αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τις πενήντα τέσσερις για οφειλές μέχρι €100.000 και 
τις εξήντα δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης €1.852 για οφειλές πέραν των €100.000.) 

  Ο Καταργητικός του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης 
Νόμου του 2014 Νόμος του 2017. 

(Κατάργηση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, η οποία έχει θεσμοθετηθεί βάσει του 
περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014 και κατάργηση της 
ίδιας της νομοθεσίας η οποία διέπει την αποκρατικοποίηση δημόσιων οργανισμών και 
δημόσιας περιουσίας.) 

(Για το νόμο αυτό καταχωρίστηκε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 2 Αυγούστου 
2017.) 

  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε άτομο το οποίο δεν 
παραμένει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για μια ή περισσότερες περιόδους που στο 
σύνολό τους να υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες εντός του ίδιου 
φορολογικού έτους και το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο 
κράτος για το ίδιο φορολογικό έτος να θεωρείται ως κάτοικος της Δημοκρατίας, εφόσον 
πληρούνται σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις. 

Ειδικότερα, επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία, κάτοικος της 
Δημοκρατίας για σκοπούς φορολόγησης να θεωρείται και άτομο για το οποίο ισχύουν οι 
πιο πάνω προϋποθέσεις, εφόσον πληρεί σωρευτικά τα ακόλουθα: 

1. Παραμένει στη Δημοκρατία για εξήντα (60) ημέρες στο φορολογικό έτος.  

2. Ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση στη Δημοκρατία και/ή εργοδοτείται στη Δημοκρατία 
και/ή κατέχει αξίωμα σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας καθ’ 
οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

3. Διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία ανήκει ή ενοικιάζεται από αυτό. 

Περαιτέρω, καθορίζεται ότι δε θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας στο φορολογικό έτος, 
εάν κατά το έτος αυτό τερματίζεται η υπ’ αυτού άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης και/ή 
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 εργοδότηση αυτού στη Δημοκρατία και/ή η υπ’ αυτού κατοχή αξιώματος σε πρόσωπο 
φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας.] 

  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2016. 

[Τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε από 
τις 2 Μαΐου 2017 να υιοθετηθεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης με 
ηλεκτρονικά μέσα για όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα.] 

  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία) 
Κανονισμοί του 2016. 

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που ρυθμίζει θέματα που αφορούν άυλα 
περιουσιακά στοιχεία για σκοπούς φορολογίας του εισοδήματος. Ειδικότερα, 
καθορίζονται μεταξύ άλλων τα επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα επιλέξιμα κέρδη 
και οι επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και 
αρχείων των εισοδημάτων και δαπανών ανά άυλο περιουσιακό στοιχείο από πρόσωπα 
που διεκδικούν φορολογική έκπτωση, σε σχέση με τις δαπάνες που αφορούν άυλα 
περιουσιακά στοιχεία.) 

  Οι περί Εισπράξεως Φόρων (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) Κανονισμοί 
του 2017. 

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θα διέπουν τη δήμευση κινητής ιδιοκτησίας σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προσώπων προς εκκρεμούσες φορολογικές υποχρεώσεις τους.) 

  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) 
Κανονισμοί του 2017. 

[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018 και η 
οποία ρυθμίζει τεχνικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 
Ειδικότερα, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1.  Τον καθορισμό των ελεγχόντων λειτουργών που προβλέπονται δυνάμει του περί 
Προϋπολογισμού Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, καθώς και τη διαδικασία μεταβίβασης των 
αρμοδιοτήτων τους. 

2.  Το περιεχόμενο του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (Fiscal 
Strategy Statement). 

3.  Την ετοιμασία και το περιεχόμενο του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου από 
τα υπουργεία/ανεξάρτητες υπηρεσίες/γραφεία, καθώς και την υλοποίηση και την 
αξιολόγησή του. 

4.  Τον καθορισμό των διαδικασιών και των προϋποθέσεων για μεταφορά πιστώσεων 
και έγκριση δεσμεύσεων.] 

  Οι περί Σχεδίων Υπηρεσίας Τμήματος Φορολογίας Κανονισμοί του 2017. 

[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για όλες 
τις θέσεις του ΤΕΠ και της Υπηρεσίας ΦΠΑ, που μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Φορολογίας, 
ώστε, όπου στα καθήκοντα και στις ευθύνες των εν λόγω θέσεων γίνεται αναφορά στο 
ΤΕΠ και στην Υπηρεσία ΦΠΑ, αυτή να θεωρείται ως αναφορά στο Τμήμα Φορολογίας.]  

  Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας, 
Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Βοηθού Λειτουργού Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας και Βοηθού Φορολογίας Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2017. 
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 [Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες 
θέσεις Ανώτερου Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [Κλ. Α10(i)] και 
Βοηθού Φορολογίας Α΄ [Κλ. Α8 και Α9(i)], οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον περί 
Προϋπολογισμού του 2016 Νόμο του 2015, και για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού 
Φορολογίας [Κλ. Α14(ii)] και Λειτουργού Φορολογίας (Κλ. Α8, Α10 και Α11).] 

  Οι περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων - Θέσεις Προϊστάμενου ΕΑΣ, 
Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Λειτουργού ΕΑΣ και Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού ΕΑΣ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017. 

[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες 
θέσεις Προϊστάμενου Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Θέση Πρώτου Διορισμού και 
Προαγωγής) [Κλ. Α13(ii)], Υπεύθυνου Μονάδας Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Θέση 
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) [Κλ. Α11(ii)], Λειτουργού Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων (Θέση Πρώτου Διορισμού) (Κλ. Α8, Α10 και Α11-Συνδυασμένη Κλίμακα), 
Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Θέση Πρώτου 
Διορισμού) (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)-Συνδυασμένη Κλίμακα), με στόχο τη στελέχωση της 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων με μόνιμο προσωπικό.] 

  Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 
Κανονισμοί του 2017. 

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης και 
των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.) 

  Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Ταμείο Ευημερίας 
Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2017.  

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας 
των υπαλλήλων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ομότιμοι Καθηγητές) 
Κανονισμοί του 2016. 

(Θεσμοθέτηση κανονισμών για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν της υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα των ομότιμων καθηγητών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του 
ΤΕΠΑΚ.) 

  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα 
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας Νόμος του 
2017. 

(Αντικατάσταση της ισχύουσας νομοθεσίας για της παγκύπριες εξετάσεις της υλοποίηση 
απόφασης της εκτελεστικής εξουσίας για διαχωρισμό των παγκύπριων εξετάσεων σε 
παγκύπριες εξετάσεις απόλυσης και παγκύπριες εξετάσεις πρόσβασης στα ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.) 

  Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 
Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως 
του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Κατάργηση της ειδικής διάταξης που παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές που 
συμπλήρωσαν καθορισμένο όριο ηλικίας να μπορούν να φοιτήσουν στο γυμνάσιο, στο 
λύκειο ή στην τεχνική σχολή, ανάλογα με την περίπτωση.) 
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   Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
Κανονισμοί του 2017. 
(Αντικατάσταση των υφιστάμενων ομότιτλων κανονισμών, ώστε να καταστεί πιο εύρυθμη 
και αποτελεσματική η λειτουργία των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης.) 

 

  - Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017. 

 - Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και 
Μεταθέσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία με 
αυτό της δημόσιας υπηρεσίας.) 

  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών 
Μονάδων) Κανονισμοί του 2017. 

(Θεσμοθέτηση της ίδρυσης ερευνητικών μονάδων στο ΤΕΠΑΚ.) 

  Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 
Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως 
του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Παραχώρηση αρμοδιότητας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για καθορισμό των 
σχολικών επετείων στις οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων και 
ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη και έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού.) 

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

  - Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

 - Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

(Αναγνώριση ως συντάξιμης προηγούμενης υπηρεσίας του διοικητικού και ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου σε άλλο οργανισμό, όπως δημόσιο 
πανεπιστήμιο, νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου 
χωρίς νομική προσωπικότητα που ιδρύθηκε προς το δημόσιο συμφέρον με βάση ειδικό 
νόμο, τηρουμένων των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017 Νόμος του 
2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017 ύψους 
€130.518.000.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017 
Νόμος του 2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017 
ύψους €12.575.000.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2017 Νόμος του 2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 
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 2017 ύψους €58.055.000.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2017 Νόμος του 
2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2017 ύψους 
€9.779.117.) 

  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2017. 

(Τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 
των υποψήφιων εκπαιδευτικών και την έγκαιρη υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεών 
τους, καθώς και την έγκαιρη εξαγωγή των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης για την 
εγγραφή και κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων.)  

  Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες 
Διορισίμων Κανονισμοί του 2017. 

(Ρύθμιση της διαδικασίας διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων για σκοπούς εγγραφής 
και κατάταξης των υποψηφίων σε πίνακες διορισίμων όπως προβλέπεται στον οικείο 
βασικό νόμο.) 

  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για κατ’ εξαίρεση έγκριση 
εγγραφής παιδιού το οποίο συμπληρώνει την ηλικία των τριών (3) χρόνων οποτεδήποτε 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, νοουμένου ότι αυτοεξυπηρετείται, στο Νηπιαγωγείο 
Ριζοκαρπάσου, λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό, σε 
νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε ακριτικές κοινότητες, καθώς και σε οποιοδήποτε 
νηπιαγωγείο λειτουργεί σε κοινότητα και στο οποίο υφίστανται ιδιάζουσες συνθήκες.] 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που 
Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα 
Νόμος του 2016. 

(Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 
2014/25/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ” μέσω της κατάργησης των περί του Συντονισμού 
των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους 
Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2006 έως 2012 και της εισαγωγής του εν λόγω 
νόμου στην κυπριακή νομοθεσία.) 

  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων 
Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2017. 

(Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με αριθμό 2014/23/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση των 
συμβάσεων παραχώρησης. Με την εν λόγω νομοθεσία τέθηκε το γενικό πλαίσιο των 
υποχρεώσεων των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων που 
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 δραστηριοποιούνται στους τομείς κοινής ωφελείας για τη σύναψη συμβάσεων 
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή 
υπερβαίνει το κατώτατο όριο εφαρμογής της υπό εναρμόνιση Οδηγίας ύψους 
€5.225.000.) 

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

(Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων 
από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016 και ειδικότερα 
αντικατάσταση των υφιστάμενων Κανονισμών 32, 33 και 34 αυτών, που αφορούν στην 
αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Αποκλεισμού, ώστε ο αριθμός των μελών της να 
μειωθεί από πέντε σε τρία, για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της αποτελούμενης από 
πρώην δικαστές οποιασδήποτε κλίμακας, αντί της πενταμελούς σύνθεσης από πρώην 
δικαστές συγκεκριμένων κλιμάκων όπως προνοείται στους υφιστάμενους κανονισμούς, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση ενδιαφερόμενων πρώην δικαστών και να 
συσταθεί η επιτροπή.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Tροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
Νόμου, ώστε να επικαιροποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις 
του νόμου περιλαμβάνουν ρυθμίσεις αναφορικά με την παραχώρηση της δυνατότητας 
εξάσκησης της κυνηγετικής δραστηριότητας με αεροβόλο όπλο και με τη χρήση 
ομοιωμάτων θηραμάτων και μηχανικών μέσων που παράγουν μιμητικά κελαηδήματα 
άγριων πτηνών, τη βελτίωση των μέτρων προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας, 
των βιοτόπων και των ζωνών ειδικής προστασίας, την εξώδικη ρύθμιση του συνόλου 
των αδικημάτων του νόμου και την εισαγωγή του μέτρου της γραπτής παρατήρησης για 
ορισμένα από αυτά, το κυνήγι με τη συνοδεία κυνηγετικών σκυλιών, την κατανάλωση 
θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας σε χώρους εστίασης και την παραχώρηση της 
δυνατότητας πληρωμής των τελών και των προστίμων ηλεκτρονικά.) 

  Ο περί της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας του Παρισιού για 
την Κλιματική Αλλαγή, η οποία υπογράφθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι κατά 
την 21η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή και η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων για την επιβολή υποχρέωσης 
στα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν μέτρα, ώστε να περιορίσουν την αύξηση της 
θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν την προσπάθεια για περιορισμό της 
αύξησης της θερμοκρασίας ακόμα περισσότερο, σε ενάμιση βαθμό Κελσίου πάνω από 
τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν 
σημαντικά οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.) 

  Ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, 
Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2017. 

[Tροποποίηση του περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, 
Πρόληψη και Μείωση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στην κυβέρνηση να 
ρυθμίζει εξώδικα τα αδικήματα που προβλέπονται από τον υφιστάμενο νόμο. Ειδικότερα, 
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 με τις υπό εξέταση ρυθμίσεις παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στους επιθεωρητές που 
ορίζονται από τον υπό τροποποίηση βασικό νόμο να καθορίζουν το ύψος του 
χρηματικού ποσού που επιβάλλεται ως πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
αδικήματος, χωρίς όμως αυτό να υπερβαίνει τις €5.000.] 

  Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος 
της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

[Τροποποίηση του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 
Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη και ορθότερη 
εναρμόνιση του υπό αναφορά νόμου με την Οδηγία 2010/75/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), καθώς επίσης να παραχωρηθεί δυνατότητα στην 
αρμόδια αρχή να χορηγεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδεια βιομηχανικών εκπομπών 
διάρκειας ενός έτους σε νέες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εξασφαλισμένο 
πιστοποιητικό έγκρισης όπως απαιτούν οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου.  

Περαιτέρω, η παραχώρηση της δυνατότητας παράτασης της ισχύος της εν λόγω άδειας 
με τους ίδιους όρους λειτουργίας για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι τέσσερα έτη, εφόσον 
κατά τη λήξη της ισχύος της πιο πάνω άδειας ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης 
προσκομίσει πιστοποιητικό έγκρισης και δεν έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση στις εγκαταστάσεις αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην 
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης δεν προσκομίσει πιστοποιητικό έγκρισης 
στη λήξη της πιο πάνω ενιαύσιας άδειας, προνοείται απαγόρευση χορήγησης ή 
παράτασης της ισχύος της με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις.] 

  Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017.  

[Τροποποίηση του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο (1) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1480 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2015 για την τροποποίηση ορισμένων 
παραρτημάτων των Οδηγιών του ΕΚ και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ, 
οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των 
δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, και η εισαγωγή ορισμένων εθνικών ρυθμίσεων σε 
σχέση με την εν λόγω εναρμόνιση. Ειδικότερα, στις διατάξεις του νόμου αυτού 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ίδρυση Τεχνικής Επιτροπής για την Προστασία της 
Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα και η αντικατάσταση του σχετικού παραρτήματος του 
βασικού νόμου, ώστε να τροποποιηθούν τα κριτήρια που αφορούν την ακρίβεια των 
μετρήσεων και τη συμμόρφωση προς τους στόχους ποιότητας των δεδομένων για την 
εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.  

Περαιτέρω, θεσπίζεται υποχρέωση για τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς, τα οποία 
διεξάγουν βαθμονομήσεις των συσκευών μέτρησης των σχετικών αέριων ρύπων, όπως 
αυτά συμμετέχουν σε προγράμματα διασφάλισης ποιότητας που οργανώνονται από το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, εισάγονται διατάξεις 
για επιβολή τελών στην παραχώρηση δεδομένων μετρήσεων ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα, τα οποία συλλέγονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.] 

  Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, 
Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες 
στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, 
Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον 
Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμών για την επικαιροποίηση των στόχων ποιότητας 
δεδομένων, ώστε να βελτιωθεί η σαφήνεια, να επικαιροποιηθούν οι μέθοδοι αναφοράς 
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 για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων των υπό αναφορά αέριων ρύπων, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξέλιξη των σχετικών προτύπων, να τροποποιηθούν τα κριτήρια για τη 
διασφάλιση της ποιότητας κατά την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και 
για τη χωροθέτηση των σημείων δειγματοληψίας, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε 
από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.] 

  Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου 
του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, 
Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον 
Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές 
Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, 
Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) 
Κανονισμών για την επικαιροποίηση των στόχων ποιότητας δεδομένων, ώστε να 
βελτιωθεί η σαφήνεια, να επικαιροποιηθούν οι μέθοδοι αναφοράς για την εκτίμηση των 
συγκεντρώσεων των υπό αναφορά αέριων ρύπων, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των 
σχετικών προτύπων, να τροποποιηθούν τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας 
κατά την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και για τη χωροθέτηση των 
σημείων δειγματοληψίας, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου.] 

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

[Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού 
νομοθετικού πλαισίου με τις πράξεις της ΕΕ “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 της 
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του EK και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων Οδηγιών” και “Οδηγία (ΕΕ) 2015/1127 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 
για την τροποποίηση του παραρτήματος II της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του EK και του 
Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών”.] 

  Ο περί του Πρωτοκόλλου Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης της 
Σύμβασης για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε 
Διασυνοριακό Πλαίσιο (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. 

(Κύρωση του Πρωτοκόλλου Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης της Σύμβασης για 
την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο. Περαιτέρω, 
με τις προτεινόμενες διατάξεις καθορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Πρωτοκόλλου ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, εκτός από τις διατάξεις του που αφορούν θέματα ιονιζουσών 
ακτινοβολιών για τα οποία αρμόδια αρχή καθορίζεται ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, παραχωρείται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο 
να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου.) 

  Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο 
(Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2016.  

[Τροποποίηση του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Κυρωτικού) Νόμου για την 
κύρωση δύο τροποποιήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο, εκ των οποίων η πρώτη 
υιοθετήθηκε στη Δεύτερη Σύνοδο των μερών της σύμβασης, που διεξήχθη στη Σόφια της 
Βουλγαρίας στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2001, και η δεύτερη στην Τρίτη Σύνοδο των 
μερών της σύμβασης, που διεξήχθη στο Cavtat της Κροατίας από την 1η μέχρι τις 4 
Ιουνίου 2004.] 
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   O περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους 
Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants-POPs) που αποφασίστηκαν το 2015 
κατά τη διάρκεια της 7ης Συνάντησης των Μερών της Σύμβασης, που έγινε στη Γενεύη 
μεταξύ 4ης και 15ης Μαΐου 2015. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η εισαγωγή των χημικών 
ουσιών του εξαχλωροβουταδιενίου και της πενταχλωροφαινόλης και των αλάτων και 
εστέρων της και των πολυχλωριωμένων ναφθαλενίων στα παραρτήματα της σύμβασης.] 

  Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2016. 

(Τροποποίηση του περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε ο διευθυντής του 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων πριν από τη χορήγηση άδειας έργου υδροληψίας, άδειας 
υδροληψίας και άδειας έργου συγκράτησης για σκοπούς έκδοσης των πιο πάνω αδειών 
να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις της τοπικής αρχής και της αντίστοιχης αρδευτικής 
επιτροπείας, εφόσον αυτές κατατεθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.) 

  Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα 
Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη 
Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμών, ώστε να 
εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία (EE) 2015/2087 της Επιτροπής της 18ης 
Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων 
πλοίου και καταλοίπων φορτίου.] 

  Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια 
Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια 
Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμών, με στόχο τη μερική 
εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών 
ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς 
αντικαθίσταται η χρονική συχνότητα με την οποία υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος επικαιροποιημένες ορισμένες 
εκθέσεις.] 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών του 2017 Νόμος του 2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 
έτος 2017 ύψους €105.685.160.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2017 
Νόμος του 2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το έτος 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015L2087&qid=1496384019487&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015L2087&qid=1496384019487&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015L2087&qid=1496384019487&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015L2087&qid=1496384019487&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016L2284&qid=1496398191301&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016L2284&qid=1496398191301&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016L2284&qid=1496398191301&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016L2284&qid=1496398191301&rid=1
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 ύψους €356.644.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 
2017 Νόμος του 2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 
2017 ύψους €15.366.702.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

  Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων 
Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

(Χορήγηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς που καθορίζουν 
την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, τα 
σχέδια και τους όρους υπηρεσίας του υπαλληλικού προσωπικού, τα ωφελήματα 
αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.) 

  Οι περί Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας 
Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2016. 

(Θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη ρύθμιση των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων 
του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της δομής και 
της λειτουργίας του.) 

  Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 
[Τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017 η περίοδος κατά την οποία οι 
μαιευτικές-γυναικολογικές μονάδες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων μπορεί να 
στελεχώνονται με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.] 

  - Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος 
του 2017. 

 - Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 
Κανονισμοί του 2017. 

[Αντικατάσταση του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου και 
των ομότιτλων κανονισμών για εναρμόνιση με τις πράξεις της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 
2014/40/ΕΕ του EK και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ” και “Κατ’ εξουσιοδότηση 
Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του EK και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της 
βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τα προϊόντα καπνού”. Επιπρόσθετα, εισαγωγή πρόσθετων εθνικών ρυθμίσεων που 
αφορούν τους χώρους απαγόρευσης του καπνίσματος.] 

  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 

[Τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου ώστε να 
αντικατασταθεί ο πίνακας που προνοεί για την εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων που 
διαπράττονται κατά παράβαση των διατάξεων των περί Προστασίας της Υγείας 
(Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμων και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων κανονισμών.] 

  Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, 
Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, 
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 Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/86/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για 
την κωδικοποίηση ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, καθώς και με την Οδηγία 2015/566 
της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ 
όσον αφορά τις διαδικασίες για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας εισαγόμενων ιστών και κυττάρων.) 

  Οι περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Ανθρώπινων Ιστών, 
Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων (Ιχνηλασιμότητα, Κοινοποίηση 
Σοβαρών Ανεπιθύμητων Αντιδράσεων και Συμβάντων, Κωδικοποίηση, 
Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

(Νομοθετική κατοχύρωση της εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού κωδικού για την 
ιχνηλασιμότητα των ιστών και κυττάρων από την προμήθεια μέχρι την εφαρμογή στον 
άνθρωπο ή τη διάθεσή τους και αντίστροφα.) 

  Ο περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας 
(ΣΕΑΑ) (Καταργητικός) Νόμος του 2017. 

[Κατάργηση του περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας 
Νόμου λόγω της διάλυσης του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 
Ανεπάρκειας με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.] 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2017 
Νόμος του 2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2017, ο 
οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €8.213.100 και έσοδα ύψους €8.411.555 που 
προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.) 

  Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 
2017 Νόμος του 2017. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 
2017, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.555.000 και έσοδα ύψους €1.500.000, 
που προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.) 

  Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου για εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2013/55/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.] 

  Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Τροποποίηση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε 
όσους αιτητές άδειας οδήγησης το επιθυμούν να γίνονται δυνητικοί δότες οργάνων σε 
περίπτωση θανάτου τους.) 
 

  Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος του 2017. 

[Κατάργηση του περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμου του 2001 όπως τροποποιήθηκε 
έκτοτε και θέσπιση νέας νομοθεσίας για εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1223/2009/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τα καλλυντικά 
προϊόντα.] 
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   Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 
2017. 

(Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση οργανισμού δημόσιου δικαίου, ο οποίος θα 
αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των 
κέντρων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις περιοχές που ελέγχονται από τη 
Δημοκρατία, καθώς και την ευθύνη για εφαρμογή της διοικητικής και οικονομικής 
αυτονομίας στα δημόσια νοσηλευτήρια.) 

  Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

(Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση του εργασιακού πλαισίου που θα εφαρμόζεται για 
το προσωπικό που θα προσληφθεί από τον αυτόνομο οργανισμό ο οποίος θα ιδρυθεί με 
βάση τις διατάξεις του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου.) 

  Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου για πλήρη εναρμόνιση με την 
Οδηγία της ΕΕ, σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των 
τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στα 
πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας, καθώς και διασφάλιση της 
καλύτερης λειτουργίας του ΓΕΣΥ, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
και πιο λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για την εισαγωγή του ΓΕΣΥ, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ασθενών για παροχή σε αυτούς υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας υγείας.] 

  Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
μερικώς η εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/55/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 20ής 
Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς.] 

  Οι περί Καζεΐνών και Καζεΐνικών Αλάτων Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση των περί Καζεϊνών και Καζεϊνικών Αλάτων Κανονισμών για εναρμόνιση 
με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα 
καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.] 

  Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 η περίοδος κατά την οποία οι 
μαιευτικές-γυναικολογικές μονάδες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων μπορεί να 
στελεχώνονται με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.] 

  - Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

 - Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017. 

[Τροποποίηση του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου και των περί Ιατρών (Ειδικά 
Προσόντα) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί μερικώς η εναρμόνιση με την Οδηγία 
2013/55/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 
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 συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.] 

  - Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

 - Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017. 

[Τροποποίηση του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου και των περί Οδοντιάτρων 
(Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί μερικώς η εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2013/55/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.] 
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 Τα σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν από τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

  Ενημέρωση της επιτροπής για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Οπλιτών. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για το πεδίο βολής Τσερίου. 

  Τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης της Εθνικής Φρουράς με γιατρούς. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για: 

 1. τη λειτουργία του προγράμματος ‘‘Γυμναστική στην Εθνική Φρουρά’’, 

 2. το καθεστώς που ισχύει για το Λόχο Αθλητών, 

 3. τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους αθλητές, 

 4. τη μοριοδότηση σωματειακών ποδοσφαιριστών. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις κρίσεις των αξιωματικών που διενεργήθηκαν 
με βάση τους νέους κανονισμούς και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν. 

  Η ανάγκη ασφαλούς λειτουργίας του πεδίου βολής Καλού Χωριού Λάρνακας. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τον Κλάδο Τεχνικού και Επιστημονικού 
Προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας. 

  Τα πολλαπλά προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από τη δημιουργία 
εμπορικού κέντρου παραπλεύρως του Κέντρου Νεοσυλλέκτων Λάρνακας σε 
σχέση με την εθνική ασφάλεια και την εκπαίδευση των εθνοφρουρών. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

  Τοποθέτηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με κύρια ζητήματα που 
αφορούν στα intersex άτομα από τη σκοπιά των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

  Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της εμπορίας και 
της εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όσον 
αφορά στη λειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας. 

  Το δικαίωμα στην ειδική εκπαίδευση από επαγγελματίες ειδικούς παιδαγωγούς 
και από επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων σε σχέση με παιδιά με αναπηρίες που 
φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. 

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

  Η παντελής έλλειψη και η ανάγκη δημιουργίας προσβάσιμων κέντρων στήριξης 
για ανήλικους χρήστες ναρκωτικών στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, 
δεδομένων των αυξημένων περιστατικών που παρατηρούνται και της 
παραβίασης των δικαιωμάτων της συγκεκριμένης ομάδας. 

  Ενημέρωση για τη νομική αναγνώριση φύλου στην Κύπρο με βάση τις συστάσεις 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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   Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου 
Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. 

  Ενημέρωση για τη λειτουργία του κρατικού καταφυγίου θυμάτων εμπορίας 
προσώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση. 

  Η ανάγκη προώθησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για κύρωση της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για ουσιαστική εφαρμογή της. 

  Συζήτηση της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων. 

  Η ανάγκη αναβάθμισης και περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης του Εθνικού 
Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τα προβλήματα που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016. 

  Οι συχνές απαγωγές παιδιών γονέων νυμφευμένων με υπηκόους τρίτων χωρών 
και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 

  Προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες από άτομα με οπτική ή 
ακουστική αναπηρία. 

  Η έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά 
με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανήλικων αιτητών ασύλου που 
φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς 
Προστασίας στην Κοφίνου σε θέματα εκπαίδευσης και φιλοξενίας. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

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

  Η κακή οικονομική κατάσταση των αρδευτικών τμημάτων, τα συσσωρευμένα 
χρέη που έχουν δημιουργηθεί και η ανάγκη ρύθμισης του ζητήματος. 

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

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

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

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

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

  Ενημέρωση της επιτροπής για την εισαγωγή, τη χρήση και την εμπορία 
γαλακτόσκονης. 
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   Ενημέρωση της επιτροπής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην 
υλοποίηση της αποστολής του το Τμήμα Αναδασμού, ιδιαίτερα λόγω και της 
υποστελέχωσής του. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την 
Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive Economic and 
Trade Agreement-CETA) μεταξύ Καναδά-ΕΕ και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις 
στον αγροτικό κόσμο. 

  Η καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού που πλήττει το ζωικό κεφάλαιο των 
κτηνοτρόφων.  

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

  Η μη καταβολή της κατά κεφαλήν επιδότησης από τον ΚΟΑΠ σε όλους τους 
αιγοπροβατοτρόφους. 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ανθοκομίας στην Κύπρο. 

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

  Η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης και ασφαλούς χρήσης των 
φυτοφαρμάκων για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

  Η απόφαση για αποξένωση του εμπορικού τομέα του συνεργατισμού και οι 
σοβαρές επιπτώσεις που θα προκληθούν στον αγροτικό κόσμο. 

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

  Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της 
Κύπρου. 

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

  Τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων και 
οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή τους. 

  Η ανάγκη για παραχώρηση αγροτικού πετρελαίου κίνησης για γεωργικούς 
σκοπούς. 

  Η πρόθεση της κυβέρνησης να τερματίσει τη λειτουργία του Συμβουλίου 
Εμπορίας Πατατών και τα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στον 
κλάδο της πατατοκαλλιέργειας. 

  Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και 
αποκατάστασης. 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

  Η ανάγκη ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Κύπρο. 

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

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

  Η ανάγκη για κατασκευή αγωγού από το φράγμα Κλήρου-Ακακίου προς τις 
κοινότητες Μένικο, Ακάκι και Αυλώνα για αρδευτικούς σκοπούς. 

  Η απόφαση για κατάργηση της κτηνοτροφικής περιοχής Τσερίου και τα 
προβλήματα που προκύπτουν για τους κτηνοτρόφους. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

  Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές. 

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

  Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. 

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

  Οι νέες διατιμήσεις ηλεκτρισμού και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για θέματα υδρογονανθράκων. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις νέες διατιμήσεις της ΑΗΚ για την περίοδο 
2017-2021. 

  Ενημέρωση της επιτροπής από εκπροσώπους του Κυπριακού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της 
και ανταλλαγή απόψεων.  

  Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του 
εξωτερικού. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με την ανέγερση 
καζίνου θερέτρου στην ΚΔ. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τη διενέργεια μελέτης και την εκπόνηση σχεδίου 
ανάπτυξης για την περιοχή της Λαϊκής Γειτονιάς στον ιστορικό πυρήνα της 
παλιάς Λευκωσίας, με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. 

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

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις ακόλουθες νομοθετικές προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

 1. Πρόταση για Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ για κοινή βάση φορολογίας 
εταιρειών [έγγραφο COM(2016) 685 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. 

 2. Πρόταση για Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ για κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) [έγγραφο COM(2016) 683 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. 
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   Η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στον 
Κύπριο πολίτη γενικότερα. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις ενέργειες που έχουν γίνει από την εκτελεστική 
εξουσία σχετικά με την κατάθεση θεσμών που θα ρυθμίζουν τη διαδικασία 
διαιτησίας των ΣΠΙ. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα 
και Αειφόρος Ανάπτυξη” και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται αναφορικά 
με τη δεύτερη προκήρυξή του. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

  Πρόταση Κανονισμού του EK και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές 
περιαγωγής χονδρικής [COM(2016)399]. 

  Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση κανόνων υλοποίησης 
του Κανονισμού 2120/2015 αναφορικά με τη διεθνή περιαγωγή με εγχώριους 
όρους παροχής υπηρεσίας (Roam like at Home) Ref (Ares) 5537878-23-9-2016. 

  Πρόταση Κανονισμού του EK και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων [COM(2016) 285]. 

  Συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες της σλοβακικής Προεδρίας και 
συνάντηση με την πρέσβειρα της Σλοβακίας στην Κύπρο. 

  Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της επιτροπής αναφορικά με το 
ερωτηματολόγιο για την 26η Εξαμηνιαία Έκθεση της Διάσκεψης της COSAC. 

  Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη για το 
θέμα “Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017”. 

  Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 [Έγγραφο 
COM(2016)710]. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τον 
εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας. 

  Πρόταση Οδηγίας του EK και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού 
Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [COM(2016)590]. 

  Πρόταση Κανονισμού του EK και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
[COM(2016)591]. 

  Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της επιτροπής αναφορικά με το 
ερωτηματολόγιο για την 27η Εξαμηνιαία Έκθεση της Διάσκεψης της COSAC. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης: 
Προβληματισμοί και σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025 [COM(2017)2025]. 

  Οι πρεσβείες της ΚΔ στο εξωτερικό, η στελέχωσή τους και τυχόν προβλήματα 
που δημιουργούνται. 
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   Ενημέρωση της επιτροπής για τη Κοινή Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προς το ΕΚ και το Συμβούλιο: Στοιχεία μιας στρατηγικής για τη Συρία 
[JOIN(2017)11]. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

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

  Η ανάγκη δημιουργίας κέντρων φιλοξενίας ενήλικων ατόμων με ειδικές ανάγκες 
ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία ατόμων με 
ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας 
τους. 

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

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

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις καταγγελίες στην Αρχή Ισότητας σε σχέση με 
διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας στο χώρο εργασίας. 

  Η κατάργηση από το 2012 του επαγγελματικού σχεδίου των νεοεισερχόμενων 
δημόσιων υπαλλήλων και η δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας για δημιουργία 
ταμείου προνοίας ως αντιστάθμισμα. 

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

  Η υψηλή ανεργία στους νέους, η εφαρμογή και υλοποίηση του εθνικού 
προγράμματος “Εγγύηση για τη νεολαία”, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή 
και υλοποίησή του και η πιθανότητα αλλαγής ή βελτίωσής του. 

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

  Η αναγκαιότητα της αύξησης της άδειας μητρότητας μέσα στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τη μετακίνηση 
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία. 

  Η εργοδότηση στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα με τη μέθοδο της μίσθωσης 
υπηρεσιών και τα προβλήματα που δημιουργούνται. 

  Οι καταγγελίες των συνεργατών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
για μη καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων και το εργασιακό τους καθεστώς. 

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

  Η ανάγκη αλλαγής της λειτουργίας των ταμείων προνοίας, ώστε να λειτουργούν 
ως δεύτερος πυλώνας της συνταξιοδότησης. 

  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για την παροχή 
επιδόματος φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ο τρόπος 
υπολογισμού του εν λόγω επιδόματος και τα προβλήματα που παρουσιάζονται 
σε δικαιούχους και φροντιστές λόγω του τρόπου καταβολής του. 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φροντίστριες του καταλόγου των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

  Η δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η 
ανάγκη ετοιμασίας κανονισμών για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής. 

  Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης 
γήρατος για ορισμένες ομάδες συνταξιούχων. 

  Η αναλογική καταβολή της σύνταξης χηρείας στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος 
που έχει αποβιώσει είχε συνάψει δύο ή περισσότερους γάμους. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης για 
τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις προοπτικές του και 
την ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές. 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται στα άτομα με αναπηρίες λόγω του ηλιακού 
περιορισμού που τίθεται στο Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής 
Αναπηρίας. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

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

  Ενημέρωση της επιτροπής για την εφαρμογή της δήλωσης πολιτικής για την 
ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. 

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

  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρμογή του περί Ελέγχου των 
Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, 
τα προβλήματα και τα κενά που παρατηρούνται στην εν λόγω νομοθεσία σε 
σχέση με τις διαδικασίες εγγραφής στα μητρώα και συμμετοχής στον οικείο 
σύλλογο, καθώς και η απουσία άσκησης ελέγχου στα γραφεία κηδειών. 

  Η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο διάταγμα 
τερματισμού χρήσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εμφιάλωσης 
πετρελαιοειδών και υγραερίου στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας. 

  Η άνιση μεταχείριση των ναυαγοσωστών στους δήμους και στις κοινότητες, η 
ανάγκη κατοχύρωσης του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη και η καθυστέρηση 
που παρατηρείται στην κατάθεση νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί 



 

191 

Παράρτημα IIΙ 

 Ναυαγοσωστών σε Περιοχές Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα 
Νόμος». 

  Η ανάγκη για ενίσχυση της υποδομής για τη διάσωση και την ασφάλεια των 
λουομένων στις παραλίες και για κατοχύρωση του επαγγέλματος του 
ναυαγοσώστη. 

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

  Η ανάγκη διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της εγγραφής αγροτικών δρόμων και η 
πολιτική της κυβέρνησης για επίλυση του προβλήματος αυτού. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τον τρόπο τήρησης και ενημέρωσης του Αρχείου 
Πληθυσμού. 

  Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και 
αποκατάστασης.  

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

  Η πολιτική στην επιβολή χρεώσεων για διάφορες υπηρεσίες που παρέχει το 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τις αποκαλύψεις και τις έρευνες που διεξάγονται 
από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά υπεράκτιες εταιρείες, βάσει των εγγράφων 
“Panama Papers”, και πιθανή φοροδιαφυγή τους. 

  Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

(Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εξέτασης του θέματος αυτού 
στις 30 Αυγούστου 2016 και 6 Σεπτεμβρίου 2016 κλήθηκε και παρευρέθηκε 
ενώπιον της επιτροπής ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
κ. Αθανάσιος Ορφανίδης. Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος εξετάστηκαν 
ειδικότερα ως υποθέματα σε διαφορετικές ημερομηνίες η διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής Τράπεζας και η λειτουργία του θεσμού της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.) 

  Η καθυστέρηση που παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις στην κατάθεση 
ενώπιον του νομοθετικού σώματος εναρμονιστικών και άλλων νομοθετημάτων, 
με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη μη διεξοδική και επαρκή μελέτη τους από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους. 

  Η άσκηση αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσω της υποβολής 
ερωτήσεων από τους βουλευτές προς τα αρμόδια υπουργεία. 

  Διαρροές που παρατηρούνται σε σχέση με ανακριτικό έργο, οι κίνδυνοι που 
ελλοχεύουν ως προς τον επηρεασμό των ερευνών και ως προς την ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης και η ανάγκη θεσμικής προστασίας των πολιτών που 
τυγχάνουν διαπόμπευσης λόγω δυσφημιστικών αναφορών. 

  Η ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας για προστασία του πληροφοριοδότη ως μέτρου 
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 που συμβάλλει στην πάταξη της διαφθοράς. 

  1. Η λειτουργία των θεσμών που διέπουν τον ανταγωνισμό στην Κύπρο. 

 2. Οι δυνατότητες της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού να 
ανταποκριθεί στις καταστάσεις ολιγοπωλίων που έχουν δημιουργηθεί 
στην Κύπρο. 

 (Σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα ετοιμάστηκε κοινή έκθεση, η οποία συζητήθηκε 
στα πλαίσια του Κεφαλαίου Δ΄ στην ολομέλεια της Βουλής στις 7 Απριλίου 2017.) 

  Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(Στα πλαίσια του πιο πάνω γενικού θέματος εξετάστηκαν ειδικότερα τα πιο κάτω 
θέματα: 

1. Η λειτουργία του θεσμού της Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο. 

2. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

3. Η λειτουργία του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. 

4. Η λειτουργία του θεσμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. 

5. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

6. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών.) 

  Η λειτουργία των θεσμών ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ελεγκτική 
Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου). 

(Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα ετοιμάστηκε έκθεση και κατατέθηκε για συζήτηση 
στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας της Βουλής. Επισημαίνεται ότι η συζήτηση 
του θέματος αυτού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο κατά τη 
νέα σύνοδο της Βουλής.) 

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

  Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και το αντίστοιχο 
πλαίσιο λειτουργίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. 

  Η ανάγκη για τη θέσπιση αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου που να διέπει 
το ασυμβίβαστο προς την άσκηση των καθηκόντων των κρατικών, πολιτικών και 
πολιτειακών αξιωματούχων. 

  Το εποπτικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο, το επίπεδο 
ανταπόκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στις αρμοδιότητές της και 
ειδικότερα στην άσκηση ουσιαστικού ελέγχου επί των πράξεων και 
παραλείψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων των χορηγήσεων 
δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η διαχείριση της Έκτακτης Παροχής 
Ρευστότητας (ELA) και των διορισμών στα διοικητικά συμβούλια και τις 
διευθυντικές θέσεις των κυπριακών τραπεζών. 
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 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

  Η μείωση της εμπορικής κίνησης στο εμπορικό κέντρο Λεμεσού λόγω της 
μείωσης στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι Λεμεσού. 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη νομοθεσίας για τη χρήση και 
κυκλοφορία ηλεκτρικών μηχανών (δίκυκλα, τρίκυκλα). 

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κυκλοφορία τετράτροχων 
μοτοσικλετών. 

  Το λιμάνι της Λάρνακας, η σημερινή κατάσταση, ο προγραμματισμός της 
κυβέρνησης και η προοπτική ανάπτυξής του. 

  Η ανάληψη της διαχείρισης του λιμανιού Λεμεσού από τους νέους επενδυτές 
από τις 29 Ιανουαρίου 2017 και τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν. 

  Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του νέου συστήματος δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών. 

  Οι συμβάσεις που υπογράφτηκαν με τις αναδόχους εταιρείες για την ανάληψη 
της διαχείρισης του λιμανιού Λεμεσού και η ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου 
χρήματος από την εφαρμογή τους. 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.) 

  Η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών της μελέτης και εκτέλεσης των έργων 
κατασκευής της γ΄ και δ΄ φάσης του τουριστικού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας και 
ο λόγος καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών. 

  Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο δρόμο αεροδρομίου-τουριστικής 
περιοχής Πάφου και προέκτασης μέχρι την Πέγεια.  

  Η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη κατασκευή κυρτωμάτων σε δημόσιους δρόμους και 
τα προβλήματα που προκύπτουν. 

  Η ανάγκη έναρξης των βελτιωτικών εργασιών στο δρόμο που συνδέει τους 
δήμους Σωτήρας και Δερύνειας. 

  Η ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων για προστασία των αρχαιολογικών 
ευρημάτων στην περιοχή Μεταλλείου Στρογγυλού στο Μαθιάτη κατά την 
αξιοποίηση των χρυσοφόρων αποθεμάτων στο παλαιό μεταλλείο. 

  Η ανάγκη επίσπευσης της κατασκευής του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. 

  Η ανάγκη αναβάθμισης και ευθυγράμμισης του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς-
Αργάκας. 

  Κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου που συνδέει τις κοινότητες από Πάνω 
Αρόδες προς Ίνεια και Δρούσεια της επαρχίας Πάφου. 

  Η ανάγκη για τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισμών για χρήση του ερείσματος των αυτοκινητοδρόμων και/ή 
δρόμων ταχείας κυκλοφορίας από οχήματα μη κυβερνητικών οργανισμών υπό 
προϋποθέσεις. 

  Παραχώρηση οικονομικού οφέλους από τη λειτουργία του αερολιμένα Λάρνακας 
στους επηρεαζόμενους δήμους. 
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 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

  Πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με εγκλωβισμένους αγοραστές 
ενυπόθηκων ακινήτων. 

  Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης στην Κύπρο, τα προβλήματα στο 
δικαστικό σύστημα και η ανάγκη επίλυσης των λειτουργικών προβλημάτων στα 
δικαστήρια. 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του περί Θεραπείας 
Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου. 

  Προβλήματα που έχουν προκύψει από την πρόσφατη προκήρυξη νέων θέσεων 
στην Αστυνομία Κύπρου. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

  Ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί λόγω της σύναψης δανείων σε ξένο νόμισμα και για τις σχετικές 
ενέργειες που έχουν αρμοδίως αναληφθεί προς απάμβλυνση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες. 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συμπατριώτες μας που συνήψαν δάνεια 
από τις κυπριακές τράπεζες σε ξένο νόμισμα, κατά κύριο λόγο σε ελβετικό 
φράγκο. 

  Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με την Ετήσια Έκθεση της Μονάδας 
Διαχείρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων. 

  Ενημέρωση για το θέμα εισδοχής της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο του 
Λονδίνου. 

  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή της νομοθεσίας που 
προνοεί τη σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

  Σχολικός εκφοβισμός, κρούσματα παραβατικότητας στα σχολεία και τρόποι 
αντιμετώπισής τους. 

  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

  Ενημέρωση για τη διάθεση του κονδυλίου για τη φοιτητική μέριμνα που 
εγκρίθηκε στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2016, τον αριθμό των φοιτητών 
που επωφελήθηκαν και πώς θα αξιοποιηθεί το αδιάθετο ποσό προς όφελος των 
φοιτητών. 

  Η πορεία υλοποίησης των έργων που περιλαμβάνονται στον Αναπτυξιακό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2016. 

  Οι μεταθέσεις και μετακινήσεις των συμβασιούχων εκπαιδευτικών και η ανάγκη 
να λαμβάνονται υπόψη για αυτές οι μονάδες τους. 
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   Εξέταση των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιούνται οι 
τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης και το 
ενδεχόμενο οι μονάδες μετάθεσής τους να μην αξιολογούνται αξιοκρατικά για 
τους αντικαταστάτες καθηγητές, καθώς και του γεγονότος ότι δεν 
προσμετρούνται οι μονάδες μετακίνησης-μετάθεσής τους αναλογικά με την 
υπηρεσία τους. 

  Ενημέρωση για την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου σε 
σχέση με την παρακολούθηση μαθημάτων που προσφέρονται το εαρινό 
εξάμηνο 2016/17 από άρρενες υποψήφιους που απολύονται από την Εθνική 
Φρουρά τον Ιανουάριο 2017. 

  Όροι και κριτήρια των σχεδίων επιχορηγήσεων από το ΘΟΚ των ελεύθερων 
θεάτρων και η ενδεχόμενη τροποποίησή τους. 

  Η ανάγκη ενίσχυσης του ελεύθερου θεάτρου. 

  Η δικαστική απόφαση μετά από προσφυγή εκπαιδευτικού σε σχέση με το 
καθεστώς όσων έχουν συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσίας, η πρόθεση της 
κυβέρνησης για εργοδότησή τους ως αορίστου χρόνου και πώς αυτές οι 
ενέργειες επηρεάζουν το νέο σύστημα διορισμού και γενικότερα το εκπαιδευτικό 
σύστημα. 

  Τα μέτρα που έχει λάβει το κράτος για την αντιμετώπιση φαινομένων που 
σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο αλκοόλ και τη χρήση του από μαθητές 
και ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας Μαθητικού 
Πληθυσμού για το Αλκοόλ και άλλα Ναρκωτικά. 

  Τα προβλήματα και οι προοπτικές της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα 
απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και οι οποίοι, μετά την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ, εργοδοτούνται με τη 
μορφή της αγοράς υπηρεσιών. 

  Μέτρα για ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης. 

  Ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και 
την Αειφόρο Ανάπτυξη: Η πορεία εφαρμογής του και η ανάγκη για εναρμόνισή 
του με διεθνείς και εθνικές πολιτικές.  

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

  Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2015. 

[Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω ετήσιας έκθεσης εξετάστηκαν οι 
παρατηρήσεις που αφορούν τα ακόλουθα υπουργεία: 

1. Υπουργείο Οικονομικών. 

         (23.2.2017) 

2. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
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         (9.3.2017) 

3. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

        (16.3.2017) 

4. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

        (30.3.2017) 

5. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

         (1.6.2017) 

6. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

    (8.6.2017) 

7. Υπουργείο Εσωτερικών. 

    (15.6.2017) 

8. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

    (13.7.2017).] 

  Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2015. 

(Εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 7 Οκτωβρίου 2016.) 

  Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε σχέση με ενέργειες του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για απόσπαση εκπαιδευτικού στη Μόνιμη 
Αντιπροσωπία της ΕΕ στις Βρυξέλλες και η πιθανή διασπάθιση δημόσιου 
χρήματος. 

  Οι απόψεις που εκφράζει ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας στην επιστολή 
του, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2014, για την αναστολή υλοποίησης δύο 
ακτινοθεραπευτικών κέντρων. 

  1.  

 

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

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

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

  Η ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος κατά την εκτέλεση των έργων του 
αποχετευτικού συστήματος στη Λάρνακα, το μακροχρόνιο κλείσιμο δρόμων και 
το κλείσιμο επιχειρήσεων εξαιτίας και της καθυστέρησης που παρατηρείται από 
την εμπλοκή του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τους σχεδιασμούς, τις μελέτες που έγιναν και το 
κόστος αυτών σχετικά με το αποχετευτικό σύστημα και διερεύνηση του θέματος 
των πληρωμών των αποχετευτικών τελών. 

  Η προμήθεια τεσσάρων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών και τα σοβαρά 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά και μετά την παραλαβή τους. 
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   Η αναγκαιότητα ελέγχου των διαδικασιών που ακολουθούνται για την υποβολή 
δήλωσης ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη μετακίνηση του 
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου. 

  Η προκήρυξη διαγωνισμού για μεταστέγαση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού 
Ινστιτούτου Κύπρου, με σκοπό την πώληση του χώρου του Συνεδριακού 
Κέντρου. 

  Η διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

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

  Η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημοσίων 
Χρημάτων για διαγραφή συνολικά €64,4 εκατομ. και οι πιθανές επιπτώσεις στα 
οικονομικά του κράτους. 

  Ενημέρωση για το διορισμό πέντε Βοηθών Αρχηγών της Αστυνομίας και η 
αντιμισθία του πέμπτου Βοηθού Αρχηγού της Αστυνομίας. 

  Η αναγκαιότητα εξέτασης και ελέγχου του ενδεχόμενου κακοδιαχείρισης και 
διασπάθισης δημόσιου χρήματος από τη διαχείριση των επιχορηγήσεων στις 
δημόσιες επιβατικές μεταφορές και η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης ή/και 
ανασχεδιασμού του συστήματος των δημόσιων επιβατικών μεταφορών. 

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

  Εξέταση της κρατικής χορηγίας που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για 
τη χρηματοδότηση μικρών τηλεοπτικών καναλιών με το ποσό των €360.000. 

  Η απόφαση για συνεργασία της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας με την 
ασφαλιστική εταιρεία “Universal Life”. 

  1. Η ανάληψη της διαχείρισης του λιμανιού Λεμεσού από τους νέους 
επενδυτές από τις 29 Ιανουαρίου 2017 και τα προβλήματα που τυχόν 
προκύπτουν. 

 2. Οι συμβάσεις που υπογράφτηκαν με τις αναδόχους εταιρείες για την 
ανάληψη της διαχείρισης του λιμανιού Λεμεσού και ενδεχόμενη 
διασπάθιση δημόσιου χρήματος από την εφαρμογή τους. 

 (Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων.) 

  Τα ζητήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Κεντρικού Φορέα 
Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών και ο τρόπος καθορισμού του ύψους των 
ενοικίων.  

  Οι ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση με τη FBME Bank 
Ltd και το πιθανό κόστος που θα κληθεί να καταβάλει η ΚΔ, ιδιαίτερα αναφορικά 
με την κατακράτηση των καταθέσεων των πελατών της. 

  Ειδική Έκθεση αρ. ΥΥ/01/2017 της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 
ημερομηνίας 7 Απριλίου 2017, με τίτλο “Έλλειψη ανταγωνισμού στους 
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 διαγωνισμούς προμήθειας φαρμάκων και το σύστημα τιμολόγησης 
φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύει στην Κύπρο και σύγκριση/αξιολόγηση 
των τιμών που προκύπτουν με τις αντίστοιχες τιμές άλλων ευρωπαϊκών χωρών”. 

  1. Η απόσπαση λειτουργού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη 
βάση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

 2. Η πιθανή πλημμελής εφαρμογή του Νόμου 102(Ι)/2015 που αφορά τα 
πολιτικά δικαιώματα των δημόσιων υπαλλήλων και οι ενέργειες του 
Υπουργού Οικονομικών. 

  Η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τη μετατροπή 
δωματίου ιατρικού κέντρου σε φυλακή, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από 
εμπλεκόμενους φορείς και τα κρατικά έξοδα που προκύπτουν από την εν λόγω 
απόφαση. 

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

  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για 
το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2016. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

  Τα προβλήματα που προκύπτουν για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων από τη λειτουργία του λατομείου στο βουνό της Ορόκληνης. 

  Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και 
αποκατάστασης. 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.) 

  Ενημέρωση της επιτροπής σε σχέση με την απομάκρυνση και τη διαχείριση 
αμιαντούχων υλικών. 

  Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών από την υφιστάμενη 
κατάσταση των αστικών και περιφερειακών σκυβαλότοπων και η ανάγκη για 
σωστή και σύγχρονη διαχείρισή τους. 

  Η ρύπανση του υδατοφράκτη Πολεμιδιών και οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία 
και το περιβάλλον. 

  Η λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου και η 
καθυστέρηση στην υλοποίηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Παναγιάς. 

  Ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και 
την Αειφόρο Ανάπτυξη: Η πορεία εφαρμογής του και η ανάγκη για εναρμόνισή 
του με διεθνείς και εθνικές πολιτικές. 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού.) 

  Ενημέρωση της επιτροπής και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις δράσεις και 
πολιτικές της Κύπρου αναφορικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στα 
πλαίσια του “Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: Θεματολόγιο για τη βιώσιμη 
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 ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030” (“Transforming the World: The 2030 Agenda for 
Sustainable Development”), που υιοθετήθηκε από ειδική Σύνοδο Κορυφής στη 
Νέα Υόρκη (25-27/9/20145) με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
Α/RES/70/1. 

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

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

  Η στρατηγική εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. 

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

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

  Οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων. 

  Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους. 

  Προβλήματα παθόντων.  

  Ενημέρωση από τη διακομματική επιτροπή όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης 
των προσφυγών των Ελληνοκυπρίων στη λεγόμενη “Επιτροπή Αποζημιώσεων”. 

  Η εφαρμογή του νόμου για αναγνώριση όλων των αγώνων του κυπριακού λαού 
για ελευθερία και δημοκρατία και οι τιμές που πρέπει να αποδοθούν στους 
παθόντες αγωνιστές.  

  Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της αναστήλωσης του μοναστηριού 
του Αποστόλου Ανδρέα. 

  Ενημέρωση για το έργο της τεχνικής επιτροπής σε σχέση με την κατάσταση των 
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στα κατεχόμενα. 

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

  Η εγκατάσταση κεντρικών αποχετευτικών δικτύων στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς και στους συνοικισμούς αυτοστέγασης και το κόστος σύνδεσής 
τους με τις οικιστικές μονάδες. 

  Ενημέρωση της επιτροπής γύρω από το θέμα των διαφιλονικούμενων κτημάτων 
στα κατεχόμενα, προβλήματα που υπάρχουν και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

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

  Η ανάγκη δημιουργίας αρχείου προσφύγων για καταγραφή της προσφυγικής 
βοήθειας που έτυχαν και της κατεχόμενης περιουσίας που διαθέτουν. 

  Η ψευδής δήλωση στο Κτηματολόγιο περιουσιών στα κατεχόμενα από 
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 Ελληνοκυπρίους πρόσφυγες, οι οποίες δεν τους ανήκουν, και τα προβλήματα 
που δημιουργούνται στους νόμιμους ιδιοκτήτες. 

  Τα προβλήματα με την παλαιότητα των οικοδομών στους Προσφυγικούς 
Συνοικισμούς Αγίου Ελευθερίου, Αποστόλου Ανδρέα και Αποστόλου Λουκά στα 
Λατσιά. 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοτέχνες στη βιομηχανική περιοχή 
Νήσου-Ιδαλίου των οποίων τα υποστατικά είναι κτισμένα σε τουρκοκυπριακή γη 
(τεμ. 180). 

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικίες και οι πολυκατοικίες στον 
Προσφυγικό Συνοικισμό Ανθούπολης. 

  Ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών κέντρων στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς. 

  Η πολιτική χορηγιών σε προσφυγικά σωματεία από τα Υπουργεία Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.  

  Κατεχόμενοι δήμοι και κοινότητες: Ο ρόλος, τα προβλήματα και τα μέτρα 
στήριξής τους. 

  Η αναγκαιότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας των εγκρίσεων των 
προσφυγικών χορηγιών από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως 
Εκτοπισθέντων. 

  Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες 
περιοχές της Κύπρου. 

  Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αναστήλωσης του Αγίου 
Παντελεήμονα και των γύρω κτιρίων του μοναστηρίου στο κατεχόμενο χωριό 
Μύρτου. 

  Μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων υπό τη μορφή συντελεστή δόμησης από 
πρόσφυγες ή παθόντες που έχουν γη στα κατεχόμενα. 

  Τα προβλήματα των συνοικισμών Δρομολαξιάς και οι συνέπειες στην ποιότητα 
ζωής του προσφυγικού κόσμου. 

  Η μη τιτλοποίηση των προσφυγικών οικιών σε προσφυγικούς οικισμούς οι 
οποίες κατέχονται από εγκλωβισμένους. 

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

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

  Νοσοκομείο Κυπερούντας: Προβλήματα και προσπάθεια αξιοποίησής του ως 
περιφερειακού κέντρου υγείας. 

  Ιατρική Σχολή και η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με τα δημόσια 
νοσηλευτήρια. 

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

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

  Η ακαταλληλότητα και η επικινδυνότητα του κτιρίου του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, οι επιπτώσεις για τους εργαζομένους και για τη δημόσια υγεία. 

  Ενημέρωση της επιτροπής για τη λειτουργία του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων 
και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους ασθενείς. 

  Η ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου που να ρυθμίζει τη λειτουργία των 
κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας και την παροχή των κατάλληλων 
θεραπευτικών πλαισίων και δομών προς τους ασθενείς. 

  Ενημέρωση για τον αυξημένο αριθμό των καισαρικών τομών στην Κύπρο, τις 
αιτίες που τον προκαλούν και τρόποι περιορισμού του. 
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 Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας  

  Επίσκεψη στο φυλάκιο 72 του 291 ΤΣΜ/I Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ (Κελλιά). 

(16.12.2016) 

  Επίσκεψη στο φυλάκιο “Οδόφραγμα” 212 ΤΠ/IV ΤΑΞ ΠΖ (Αγλαντζιά). 

(19.12.2016) 

  Επίσκεψη στο φυλάκιο 107 του 211 ΤΠ/IV ΤΑΞ ΠΖ (Άγιος Παύλος). 

(19.12.2016) 

  Επίσκεψη στο στρατόπεδο Αντιστράτηγου Σταυριανάκου ΕΛΔΥΚ (Μαλούντα). 

(19.12.2016) 

  Επίσκεψη στο φυλάκιο “Άχνα” 611 ΤΣΜ/VII Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ. 

(20.12.2016) 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού. 

(13.07.2017) 

  Επίσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας στη Λευκωσία. 

(18.07.2017) 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας. 

(19.07.2017) 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάφου. 

(21.07.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

  Επίσκεψη στο Τμήμα Φυλακών.  

(28.11.2016) 

  Επίσκεψη στο Κρατικό Καταφύγιο Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης.  

(28.11.2016) 

  Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. 

(06.02.2017) 

  Επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου της Κοφίνου. 

(19.06.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

  Επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά της περιοχής Σολέας.  
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 (Κοινή επίσκεψη με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος). 

(05.10.2016)  

  Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. 

(31.01.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

  Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως. 

(09.09.2016) 

  Επίσκεψη στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα. 

(09.09.2016) 

  Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Στροβόλου. 

(12.09.2016) 

  Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών. 

(12.09.2016) 

  Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

(26.06.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

  Επίσκεψη στο ΑΞΙΚ. 

(12.01.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

  Επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά της περιοχής Σολέας.  

(Κοινή επίσκεψη με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων). 

(05.10.2016) 

  Επίσκεψη στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού. 

(28.07.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

   Επίσκεψη στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα. 

(14.02.2017) 

  Επίσκεψη στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίων Αναργύρων Α΄ στη Λάρνακα. 

(14.02.2017) 
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   Επίσκεψη στον Κυβερνητικό Οικισμό Κοκκίνων στη Λάρνακα. 

(14.02.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

  Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

(04.05.2017) 
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 Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

  Συνάντηση με την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων κ. Ιωσηφίνα Αντωνίου για 
ανταλλαγή απόψεων σχετικών με θέματα που αφορούν την επιτροπή. 

(29.8.2016) 

  Συνάντηση με τη γενική γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Ελλάδος κ. Φωτεινή Κούβελα. 

(6.3.2017) 

  Συνάντηση με εκπροσώπους της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. 

(20.3.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκο Κουγιάλη. 

(8.9.2016, 20.9.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γιώργο Λακκοτρύπη για ενημέρωση της επιτροπής για θέματα 
υδρογονανθράκων. 

(30.8.2016, 9.5.2017) 

  Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη της ΡΑΕΚ. 

(20.9.2016) 

  Συνάντηση με το διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου κ. 
Χρίστο Τρίαρο. 

(20.9.2016) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organization). 

(18.10.2016) 

  Συνάντηση με κοινοβουλευτικούς συντάκτες των ΜΜΕ που παρακολουθούν 
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. 

(10.1.2017) 

  Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα 
Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς κ. Andrus Ansip.  

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
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 Υποθέσεων). 

(27.1.2017) 

  Συνάντηση με το βοηθό γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-
Eric Paquet και τη διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Barbara Kauffmann. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας). 

(25.4.2017) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Εσθονίας-Κύπρου 
του εσθονικού κοινοβουλίου. 

(23.5.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

  Συνάντηση με την πρέσβειρα της Σλοβακίας στην Κύπρο κ. Οξάνα Τόμοβα. 

(6.9.2016) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη Γαλλική 
Γερουσία. 

(27.9.2016) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας (Bundestag). 

(10.10.2016) 

  Συνάντηση με τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη για το θέμα “Οι 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017”. 

(13.10.2016)  

  Συνάντηση με την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας κ. Maja Gojković. 

(17.10.2016) 

  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 2015. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών). 

(18.10.2016) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

(10.11.2016) 
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   Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Παιδείας, 
Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κ. Tibor Navracsics. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού). 

(15.12.2016) 

  Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα 
Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς κ. Andrus Ansip.  

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού και με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων). 

(27.1.2017) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Διακομματικής Ομάδας για την Κύπρο στη 
Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. 

(10.2.2017) 

  Συνάντηση με την αντιπροσωπία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του 
ΕΚ. 

(22.2.2017) 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού). 

  Συνάντηση με το βοηθό γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-
Eric Paquet και τη διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Barbara Kauffmann. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας). 

(25.4.2017) 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη. 

(2.5.2017) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Εσθονίας-Κύπρου 
του εσθονικού κοινοβουλίου. 

(22.5.2017) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Ουγγαρίας-Κύπρου στην 
Ουγγρική Εθνοσυνέλευση. 

(24.5.2017) 

  Συνάντηση με τους αρχηγούς των διπλωματικών αποστολών. 

(28.7.2017) 
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 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

  Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Ζέτα Αιμιλιανίδου για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με το 
ΕΕΕ. 

(14.2.2017) 

  Συνάντηση με το βοηθό γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-
Eric Paquet και τη διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Barbara Kauffmann. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας). 

(25.4.2017) 

  Συνάντηση με την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για 
συνέχιση της συζήτησης επί των θεμάτων που τους αφορούν. 

(30.5.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

  Συνάντηση με το νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη. 

(12.6.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως  

  Συνάντηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για συζήτηση επί θεμάτων 
που άπτονται της αρμοδιότητάς του και της επιτροπής. 

(26.10.2016) 

  Συνάντηση με την Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου κ. Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου για 
ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού του εσωτερικού 
ελέγχου του κράτους. 

(30.11.2016) 

  Συνάντηση γνωριμίας με τη νέα Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη. 

(17.5.2017) 
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 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

  Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα 
Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς κ. Andrus Ansip.  

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού). 

(27.1.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

  Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Αυστρίας κ. Wolfgang Brandstetter. 

(3.11.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη Γαλλική 
Γερουσία. 

(26.9.2016) 

  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 2015. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών). 

(18.10.2016) 

  Συνάντηση με το βοηθό γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-
Eric Paquet και τη διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Barbara Kauffmann. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας). 

(25.4.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

  Συνάντηση με εκπρόσωπους της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών. 

(2.11.2016) 

  Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Παιδείας, 
Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κ. Tibor Navracsics. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων). 
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 (15.12.2016) 

  Συνάντηση με μέλη του Δικτύου για την Παγκόσμια Εκπαίδευση. 

(10.2.2017) 

  Συνάντηση με την αντιπροσωπία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του 
ΕΚ. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων). 

(22.2.2017) 

  Συνάντηση με oμάδα ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης για ενημέρωση και 
παροχή συμβουλευτικών προτάσεων σε ό,τι αφορά θέματα χειραγώγησης 
αθλητικών εκδηλώσεων. 

(3.5.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

  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 2015. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων). 

(18.10.2016) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

  Συνάντηση με εκπρόσωπους του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου. 

(11.1.2017) 

  Συνάντηση με την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Κύπρου για το ευρωπαϊκό 
ερευνητικό πρόγραμμα “BeWater: Καθιστώντας την κοινωνία ενεργή συμμέτοχο 
στην προσαρμογή του νερού στην παγκόσμια αλλαγή”.  

(15.2.2017) 

 σ
υ 

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκο Κουγιάλη. 

(15.3.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη Γαλλική 
Γερουσία. 

(29.9.2016) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου του 
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 Ηνωμένου Βασιλείου. 

(10.11.2016) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Διακομματικής Ομάδας για την Κύπρο στη 
Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. 

(10.2.2017) 

  Συνάντηση με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Εσθονίας-Κύπρου. 

(22.5.2017) 

  Συνάντηση με το νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη. 

(27.6.2017) 

  Συνάντηση με την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων. 

(11.7.2017) 

  Συνάντηση με την Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων 
Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας. 

(20.7.2017) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

  Συνάντηση με το βοηθό γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-
Eric Paquet και τη διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Barbara Kauffmann. 

(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

(25.4.2017) 
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 Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

 

2016 

1. 9η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Μπρατισλάβα. 

3-4 Σεπτεμβρίου 

 
2. Εκπροσώπηση του Προέδρου του σώματος κ. Δημήτρη Συλλούρη από τον 

τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου στην 
κηδεία του Έλληνα πρώην καταδρομέα Θανάση Ζαφειρίου, μοναδικού 
επιζήσαντα από το τραγικό μεταγωγικό αεροσκάφος NORATLAS “Νίκη 4”, που 
κατερρίφθη από φίλια πυρά την πρώτη μέρα της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο 
του 1974, Αθήνα.  

3 Σεπτεμβρίου  

 
3. Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

6 Σεπτεμβρίου 

 
4. Συνάντηση υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της γερμανικής προεδρίας της ΚΣ 

ΟΑΣΕ με θέμα το ρόλο των πολιτικών ηγετών στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων, του ρατσισμού, των εγκλημάτων μίσους και της βίας εναντίον των 
κοινοτήτων των Ρομά και Σίντι, Βερολίνο. 

6 Σεπτεμβρίου 

 
5. Εγκαίνια της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εγκαίνια του Περιπτέρου 

της ΔΣΟ, Θεσσαλονίκη. 

10 Σεπτεμβρίου  

 
6. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα. 

13-14 Σεπτεμβρίου 

 
7. Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

Στρασβούργο. 

15-16 Σεπτεμβρίου 

 
8. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας της ΚΣΣΕ, Κίεβο.  

19-20 Σεπτεμβρίου  
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 9. Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης 
της ΚΣΣΕ, Παρίσι.  

21η Σεπτεμβρίου  

 
10. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, 

Ρέικιαβικ.  

26 Σεπτεμβρίου  

 
11. Συνάντηση για την Εφαρμογή της Ανθρώπινης Διάστασης του ΟΑΣΕ, 

Βαρσοβία. 

28 Σεπτεμβρίου  

 
12. Συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του εκ 

Βρυξέλλες. 

28 Σεπτεμβρίου  

 
13. Φθινοπωρινές Συναντήσεις της ΚΣ ΟΑΣΕ, Σκόπια. 

29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 

 
14. Άτυπη Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, 

Μπρατισλάβα. 

6-7 Οκτωβρίου 

 
15. Επίσημοι εορτασμοί που οργανώθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της 

Αιγύπτου με την ευκαιρία των εκατό πενήντα χρόνων κοινοβουλευτικής ζωής 
στη χώρα. 

9-10 Οκτωβρίου  

 
16. 4ο Μέρος της Συνόδου 2016 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

10-14 Οκτωβρίου  

 
17. Φόρουμ για νεαρούς βουλευτές με θέμα τη Διατλαντική Συνεργασία της ΕΕ υπό 

το φως του Brexit, Βρυξέλλες. 

11-13 Οκτωβρίου  

 
18. Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό 

και τη Διακυβέρνηση της ΕΕ, Μπρατισλάβα.  

17-18 Οκτωβρίου 
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 19. Παρουσία της κυπριακής αντιπροσωπίας της ΔΣΟ στα εγκαίνια της έκθεσης 
“Άθως: Το Άγιον Όρος” στο ΕΚ, Βρυξέλλες.  

17-18 Οκτωβρίου 

 
20. 135η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, Γενεύη.  

23-27 Οκτωβρίου  

 
21. Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου, που συνδιοργάνωσαν η Ειδική Ομάδα της 

ΚΣ ΝΑΤΟ για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η Υποεπιτροπή της 
Συνέλευσης για τις Εταιρικές Σχέσεις του ΝΑΤΟ και το ιταλικό κοινοβούλιο, 
Ρώμη.  

27-28 Οκτωβρίου 

  
22. Σεμινάριο της ΚΣΣΕ με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων για 

κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία, Παρίσι.  

28 Οκτωβρίου  

 
23. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Ιράν.  

30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου  

 
24. Σεμινάριο του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

του ΟΑΣΕ με θέμα “Προώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στην 
πολιτική και δημόσια ζωή”, Ελσίνκι.  

31η Οκτωβρίου-1η Νοεμβρίου 

 
25. Διήμερο σεμινάριο της ΚΣΜ και του ΕΔΑΔ για θέματα ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, Στρασβούργο. 

8-9 Νοεμβρίου 

 
26. Επιχειρηματικό φόρουμ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και του ΚΕΒΕ, Λονδίνο και Εδιμβούργο. 

8-10 Νοεμβρίου 

 
27. Ειδική Διάσκεψη που διεξήχθη στη Δεξαμενή Σκέψης του Wilton Park με θέμα 

“Η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας - Tα επόμενα βήματα για πιο 
αποτελεσματικές στρατηγικές”, Λονδίνο.  

9-11 Νοεμβρίου 

 
28. 56η Διάσκεψη της COSAC, Μπρατισλάβα.  

13-15 Νοεμβρίου   
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 29. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων στην Ουγγαρία. 

15-16 Νοεμβρίου 

 
30. Επίσκεψη του Προέδρου και αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-

Γαλλίας στη Γαλλία.  

21η-23 Νοεμβρίου 
 

31. Επίσκεψη εργασίας της Ad Hoc Επιτροπής της ΚΣΣΕ για τις εξελίξεις στην 
Τουρκία μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου, Άγκυρα.  

22 Νοεμβρίου 

 
32. Εκπροσώπηση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο της Βουλής 

στην κηδεία του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή 
Στεφανόπουλου, Αθήνα. 

22 Νοεμβρίου  

 
33. 9η Ετήσια Σύνοδος της ΑΚΣ, Siem Reap, Καμπότζη. 

27 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 

 
34. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ για την Europol και τον 
κοινοβουλευτικό της έλεγχο, στο πλαίσιο των πολιτικών εσωτερικής ασφάλειας 
της ΕΕ, Βρυξέλλες.  

28-29 Νοεμβρίου 

 
35. Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ και παρακολούθηση της Συνάντησης 

του Συμβουλίου Υπουργών του ΟΑΣΕ, Αμβούργο.  

7 Δεκεμβρίου  

 
36. Περιφερειακό Σεμινάριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης/Μεσογείου του Κέντρου 

Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα την εκπαίδευση στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας ανάπτυξης, Σόφια. 

9 Δεκεμβρίου 

 
37. Κοινή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων και Εισηγητών 

των Επιτροπών της ΔΣΟ, Αθήνα.  

8-9 Δεκεμβρίου  

 
38. 62η Παγκόσμια Διάσκεψη του CPA, Λονδίνο.  

13-17 Δεκεμβρίου  
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 2017 

39. Συνάντηση των Προέδρων της COSAC, Βαλέττα.  

22-23 Ιανουαρίου  

 
40. 1ο Μέρος της Συνόδου 2017 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.  

23-27 Ιανουαρίου 

  
41. 1η Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων του Ισραήλ, της 

Κύπρου και της Ελλάδας, Ιερουσαλήμ.  

26 Ιανουαρίου  

 
42. Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017 και Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη 

για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ, 
Βρυξέλλες.  

30 Ιανουαρίου-1η Φεβρουαρίου  

 
43. Διεθνές Συνέδριο για το παλαιστινιακό πρόβλημα, Τεχεράνη.  

21η-22 Φεβρουαρίου 

 
44. 11η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΣΜ, Πόρτο.   

23-24 Φεβρουαρίου  

 
45. 16η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, Βιέννη.  

23-24 Φεβρουαρίου  

 
46. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι.  

6 Μαρτίου  

 
47. Διεθνές Σεμινάριο για τη Διασπορά, Ιερουσαλήμ.  

6-8 Μαρτίου 

 
48. Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων του ΕΚ με θέμα την οικονομική ενδυνάμωση των 
γυναικών, Βρυξέλλες. 

8-9 Μαρτίου   
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 49. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων 
και Δεσμεύσεων των χωρών μελών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

8 Μαρτίου  

 
50. Συνεδρία του Προεδρείου και της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Μαδρίτη. 

9-10 Μαρτίου  

 
51. Εκδήλωση τιμής, στο πλαίσιο της εκστρατείας “NoHateNoFear” της ΚΣΣΕ, για 

τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ισπανία, στις 11 Μαρτίου 2004, 
Μαδρίτη. 

11 Μαρτίου  

 
52. Έκτακτη Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ για την 

60ή επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, Ρώμη. 

16-17 Μαρτίου  

 
53. Διμερείς συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής στη Ρώμη.  

18-20 Μαρτίου  

 
54. 11η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών 

Ευρώπης, Άγιος Μαρίνος. 

21η-22 Μαρτίου  

 
55. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ και του ΕΚ, Βαλέττα.  

23-24 Μαρτίου  

 
56. Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

24 Μαρτίου  

 
57. Επίσκεψη εργασίας στην Τύνιδα του Εισηγητή της Επιτροπής Πολιτικών 

Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ για το θέμα της πολιτικής μετάβασης 
στην Τυνησία.  

27 Μαρτίου 

 
58. Ειδική Συνεδρία της ΚΣΜ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και του 

Φαινομένου των “Ξένων Μαχητών”, Ρώμη.  

30-31η Μαρτίου  
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Παράρτημα VI 

 59. 136η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, Ντάκα, Μπανγκλαντές.  

1η-5 Απριλίου  

 
60. Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των 

βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία.  

2 Απριλίου  

 
61. 4ο Περιφερειακό Συνέδριο CWP, Cardiff, Ουαλία. 

6-7 Απριλίου  

 
62. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και 

Περιβάλλοντος των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Βαλέττα. 

6-7 Απριλίου  

 
63. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου και διακομματικής αντιπροσωπίας της 

Βουλής στο Κουβέιτ.  

10-11 Απριλίου  

 
64. Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Μπρατισλάβα.  

23-24 Απριλίου  

 
65. Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ, Κοπεγχάγη. 

 23-24 Απριλίου  

 
66. 2ο Μέρος της Συνόδου 2017 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.   

24-28 Απριλίου 

 
67. Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής για την Οικονομία και Αειφόρο Ανάπτυξη της 

ΑΚΣ, Μανάμα, Μπαχρέιν.  

25-26 Απριλίου  

 
68. 10η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Βαλέττα.  

26-28 Απριλίου  

 
69. Επιχειρηματικό φόρουμ που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το ΚΕΒΕ, τον Κυπριακό Οργανισμό 
Προώθησης Επενδύσεων και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Ινδίας, 
Νέο Δελχί και Μουμπάι.  

26-29 Απριλίου   
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Παράρτημα VI 

 70. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Δράμα. 

1η-5 Μαΐου  

 
71. Επίσκεψη στη Λέσβο της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της ΚΣ 

ΟΑΣΕ, με σκοπό την ενημέρωσή της για τις εξελίξεις στη διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα.  

2-3 Μαΐου 

72. Κοινή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων και Εισηγητών 
των Επιτροπών της ΔΣΟ, Χίος.  

4-5 Μαΐου  

 
73. Επιχειρηματικό φόρουμ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και του ΚΕΒΕ για την Κύπρο, Αμμάν.  

8 Μαΐου  

 
74. 2η Τριμερής Συνάντηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών αρμόδιων για θέματα 

εξωτερικών υποθέσεων Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, Ιερουσαλήμ.  

9 Μαΐου  

 
75. 4η Σύνοδος Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΚΣΕΜ, Ρώμη.  

12 Μαΐου  

 
76. 13η Σύνοδος της Ολομέλειας της ΚΣΕΜ, Ρώμη.  

12-13 Μαΐου   

 
77. 17ο Φόρουμ της Ντόχα, Κατάρ. 

14 Μαΐου 

 
78. Επίσκεψη εργασίας της Ad Hoc Επιτροπής της ΚΣ ΟΑΣΕ για τη Μετανάστευση 

στην Τουρκία.  

16-18 Μαΐου  

 
79. Επίσκεψη του Προέδρου και αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-

Γερμανίας στο Βερολίνο.  

17 Μαΐου  

 
80. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Παλαιστίνη.  

20-22 Μαΐου  
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Παράρτημα VI 

 81. 47ο Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου του 
CPA, Γιβραλτάρ.  

21η-24 Μαΐου  

 
82. Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής για τον Οικονομικό Κανονισμό και Θέματα 

Προσωπικού της ΑΚΣ, Άμπου Ντάμπι.  

22-23 Μαΐου  

 
83. 8ο Διεθνές Οικολογικό Συνέδριο “Nevsky”, Αγία Πετρούπολη.  

25-26 Μαΐου  

84. 57η Διάσκεψη της COSAC, Βαλέττα.  

28-30 Μαΐου 

 
85. Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣΣΕ, Πράγα.  

29 Μαΐου  

 
86. Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Πράγα. 

30 Μαΐου   

 
87. Διεθνές Φόρουμ της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής, Ουάσιγκτον.  

4-6 Ιουνίου  

 
88. 33ο ετήσιο συνέδριο της ΠΣΕΚΑ, Ουάσιγκτον. 

6-8 Ιουνίου  

 
89. 3ο Φόρουμ της Ουάσιγκτον για Θέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, 

Ουάσιγκτον.  

7-8 Ιουνίου  

 
90. Συνάντηση εργασίας της ΔΣΟ με θέμα τη σύνταξη κανονισμού για την απονομή 

σήματος σε μοναστηριακά προϊόντα και προϊόντα μικρών παραγωγών, 
Ορμύλια, Χαλκιδική. 

8-11 Ιουνίου 

 
91. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σουηδία. 

12-15 Ιουνίου  

 
92. Επιχειρηματικό φόρουμ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και του ΚΕΒΕ για την Κύπρο, Βηρυτός.  

14 Ιουνίου 



 

221 

Παράρτημα VI 

 93. Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου του ΕΚ με θέμα τη διαχείριση της μετανάστευσης, 
Βρυξέλλες.  

21η Ιουνίου  

 
94. 24η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ, Ρώμη.  

26-27 Μαΐου  

 
95. 3ο Μέρος Συνόδου 2017 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

26-30 Ιουνίου  

96. 26η Ετήσια Σύνοδος της ΚΣ ΟΑΣΕ, Μινσκ.  

5-9 Ιουλίου  

 
97. Συνάντηση των Προέδρων της COSAC, Ταλίν.   

9-10 Ιουλίου 

 
98. Αποστολή αντιπροσωπίας της ΚΣΜ στη Μέση Ανατολή. 

17-19 Ιουλίου 

 
99. 11η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 

Ελληνισμού, Αθήνα.  

23-26 Ιουλίου 

 
100. Τελετή Εγκαθίδρυσης του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, 

Τεχεράνη. 

 5-6 Αυγούστου 
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Παράρτημα VII 

 Επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό 

 

2016 

1. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα. 

13-14 Σεπτεμβρίου 

 
2. Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

Στρασβούργο. 

15-16 Σεπτεμβρίου 

 
3. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Ιράν.  

30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου  

 
4. Εκπροσώπηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην κηδεία του πρώην 

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, Αθήνα. 

22 Νοεμβρίου  

 

2017 

5. 1η Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων του Ισραήλ, της 
Κύπρου και της Ελλάδας, Ιερουσαλήμ.  

26 Ιανουαρίου  

 
6. Έκτακτη Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ για την 

60ή επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, Ρώμη. 

16-17 Μαρτίου  

 
7. Διμερείς συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής στη Ρώμη.  

18-20 Μαρτίου  

 
8. 11η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών 

Ευρώπης, Άγιος Μαρίνος. 

21η-22 Μαρτίου  

 
9. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου και διακομματικής αντιπροσωπίας της 

Βουλής στο Κουβέιτ.  

10-11 Απριλίου  

 
10. Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Μπρατισλάβα.  

23-24 Απριλίου  
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Παράρτημα VΙΙ 

 
11. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Δράμα. 

1η-5 Μαΐου  
 

12. 4η Σύνοδος Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΚΣΕΜ, Ρώμη.  

12 Μαΐου  
 

13. 17ο Φόρουμ της Ντόχα, Κατάρ. 

14 Μαΐου 

 
14. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Παλαιστίνη.  

20-22 Μαΐου  
 

15. Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σουηδία. 

12-15 Ιουνίου  
 

16. Τελετή εγκαθίδρυσης του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, 
Τεχεράνη. 

5-6 Αυγούστου 
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Παράρτημα VIII 

 Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών στην Κύπρο   

 

2016 

1. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου 
στη Γαλλική Γερουσία. 

 26-29 Σεπτεμβρίου  

 
2. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο της Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της 

Σερβίας κ. Maja Gojković. 

 15-18 Οκτωβρίου 

 
3. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Ομάδας Συντηρητικών Φίλων της 

Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 9-12 Νοεμβρίου 

 
4. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της ΚΣΣΕ κ. Pedro Agramunt.   

23-26 Νοεμβρίου  

 
5. Συνεδρίες της Μόνιμης Επιτροπής, του Προεδρείου και της Προεδρικής 

Επιτροπής της ΚΣΣΕ στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

24-25 Νοεμβρίου  

 
6. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της 

Άνω Βουλής του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. 
Konstantin Kosachev υπό την ιδιότητα του συνεισηγητή της Μόνιμης 
Επιτροπής του IPU για την Ειρήνη και τη Διεθνή Ασφάλεια για το θέμα “Ο 
ρόλος των κοινοβουλίων στην πρόληψη εξωτερικών παρεμβάσεων στις 
εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών”. 

4-5 Δεκεμβρίου 

 
7. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου (Βουλής) της 

Δημοκρατίας της Σλοβακίας κ. Andrej Danko. 

 11-13 Δεκεμβρίου 

 

2017 

8. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Διακομματικής Ομάδας για την 
Κύπρο στο βρετανικό κοινοβούλιο. 

 9-12 Φεβρουαρίου  
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Παράρτημα VΙIΙ 

 9. Επίσκεψη στην Κύπρο του Α΄ Αναπληρωτή Προέδρου του σουηδικού 
κοινοβουλίου (Riksdag) κ. Tobias Billström και κοινοβουλευτικής 
αντιπροσωπίας. 

19-21η Φεβρουαρίου  

 
10. Επίσκεψη στην Κύπρο του Τρίτου Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου (Κάτω 

Βουλή) της Αυστρίας κ. Norbert Hofer. 

4-7 Απριλίου 

 
11. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου του Συμβουλευτικού 

Συμβουλίου (Κάτω Βουλή) του Σουλτανάτου του Ομάν Skeikh Khalid Bin Hilal 
Al Maawali και κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας. 

7-12 Μαΐου  

 
12. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας 

Εσθονίας-Κύπρου στο εσθονικό κοινοβούλιο. 

21η-23 Μαΐου 

 
13. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Ουγγαρίας-Κύπρου 

στην Ουγγρική Εθνοσυνέλευση. 

23-26 Μαΐου  

 
14. Επίσκεψη στην Κύπρο της γενικής διευθύντριας του κοινοβουλίου του Ισραήλ 

κ. Yardena Meller-Horovitz. 

29-30 Ιουνίου 

 
15. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαου 

Βούτση και της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων 
της Βουλής των Ελλήνων που προβλέπεται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 
Πρόσβαση στο Υλικό του Φακέλου της Κύπρου. 

13-15 Ιουλίου 

 
16. Επίσκεψη στην Κύπρο του Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Γιώργου 

Βαρεμένου για τις εκδηλώσεις καταδίκης των μαύρων επετείων του 
πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 

18-21η Ιουλίου 

 
17. Επίσκεψη στη Βουλή αντιπροσωπίας της Επιτροπής για Ομοσπονδιακές και 

Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και τα ΜΜΕ της Βουλής του Κρατιδίου της Σαξονίας-
Anhalt της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

30 Αυγούστου 
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Παράρτημα IX 

 Εκπροσώπηση της Βουλής σε περιφερειακούς και διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και άλλες διοργανώσεις 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Στέλλα Κυριακίδου Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

Γιώργος Λουκαΐδης  Μέλος AKEΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Αναπληρωματικό μέλος ΔΗΚΟ 

Κωστής Ευσταθίου Αναπληρωματικό μέλος ΚΣ ΕΔΕΚ 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Αβέρωφ Νεοφύτου Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

Γιώργος Λιλλήκας Μέλος Συμμαχία Πολιτών 

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  Μέλος AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

Μαρίνος Μουσιούττας Μέλος ΔΗΚΟ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Αντρέας Καυκαλιάς Αρχηγός αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

Κυριάκος Χατζηγιάννης Μέλος ΔΗΣΥ 

Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης  Μέλος ΔΗΚΟ 

Μιχάλης Γιωργάλλας Αναπληρωματικό μέλος Αλληλεγγύη 

  

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Ελένη Μαύρου Αρχηγός αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

Νίκος Τορναρίτης Μέλος ΔΗΣΥ 

Χρίστος Ορφανίδης   Μέλος ΔΗΚΟ 
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Παράρτημα IX 

 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Αβέρωφ Νεοφύτου Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

Κώστας Κώστα Μέλος AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

Γεώργιος Προκοπίου Μέλος ΔΗΚΟ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Γιώργος Κ. Γεωργίου  Αρχηγός αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

Γεώργιος Γεωργίου Μέλος ΔΗΣΥ 

Χρίστος Ορφανίδης Μέλος ΔΗΚΟ 

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Μέλος Κίνημα Οικολόγων-
Συνεργασία 

Πολιτών 

  

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Άγγελος Βότσης  Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΚΟ 

Κώστας Κωνσταντίνου  Μέλος ΔΗΣΥ 

Ευανθία Σάββα Μέλος AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

Ηλίας Μυριάνθους Μέλος ΚΣ ΕΔΕΚ 

  

COSAC  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Γιώργος Λιλλήκας Αρχηγός αντιπροσωπίας Συμμαχία Πολιτών 

Νίκος Τορναρίτης Μέλος ΔΗΣΥ 

Αδάμος Αδάμου  Μέλος AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

Άγγελος Βότσης  Μέλος ΔΗΚΟ 

Κωστής Ευσταθίου  Μέλος ΚΣ ΕΔΕΚ 

Χρίστος Χρίστου Μέλος ΕΛΑΜ 
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Παράρτημα IX 

 ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ KΠΑΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Μαρίνος Σιζόπουλος, 
πρόεδρος Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Άμυνας 

Αρχηγός αντιπροσωπίας ΚΣ ΕΔΕΚ 

Γιώργος Λιλλήκας,  
πρόεδρος Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Μέλος Συμμαχία Πολιτών 

Ελένη Σταύρου Μέλος ΔΗΣΥ 

Άριστος Δαμιανού Μέλος AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

Ζαχαρίας Κουλίας Μέλος ΔΗΚΟ 

Γιώργος Παπαδόπουλος Μέλος Αλληλεγγύη 

 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ,  

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Αβέρωφ Νεοφύτου, 
πρόεδρος της επιτροπής, 

ή  

Μάριος Μαυρίδης, 
αναπληρωτής πρόεδρος της 
επιτροπής 

Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

 ΔΗΣΥ 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

Γιώργος Λιλλήκας, 
πρόεδρος της επιτροπής, 

ή  

Νίκος Τορναρίτης, 
αναπληρωτής πρόεδρος της 
επιτροπής 

 Συμμαχία Πολιτών 

 ΔΗΣΥ 

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Αντρέας Φακοντής, 
πρόεδρος της επιτροπής, 
ή 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, 
αναπληρώτρια πρόεδρος της 
επιτροπής 

 AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

 AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 
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Παράρτημα IX 

 ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΑ 

Νίκος Τορναρίτης  Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ 

Χριστάκης Τζιοβάνης Μέλος AKEΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 
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Παράρτημα X 

 Συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής με υψηλούς αξιωματούχους 

ξένων χωρών και διεθνών οργανισμών 

  

2016 

1. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β΄. 

9 Σεπτεμβρίου 
 

2. Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας κ. Temenuzhka Petkova. 

26 Σεπτεμβρίου 
 
3. Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Διαχείρισης Κρίσεων και 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας κ. Χρήστος Στυλιανίδης.  

13 Οκτωβρίου 
 
4. Γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Thorbiorn Jagland. 

 14 Οκτωβρίου 
 
5. Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας κ. Maja Gojkovic. 

17 Οκτωβρίου 
 

6. Υπουργός Εξωτερικών και Πολιτικών Υποθέσεων του Αγίου Μαρίνου κ. 
Pasquale Valentini. 

21η Οκτωβρίου 
 

7. Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας κ. Witold Waszczykowski. 

4 Νοεμβρίου 
 

8. Πρόεδρος της ΚΣΣΕ κ. Pedro Agramunt. 

25 Νοεμβρίου 
 

9. Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Σλοβακίας κ. Andrej Danko. 

12 Δεκεμβρίου  
 

10. Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και 
Αθλητισμού κ. Tibor Navracsics. 

15 Δεκεμβρίου 

 
 
 
 



 

231 

Παράρτημα X 

 2017 

11. Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αρμόδιος για θέματα Απόδημου 
Ελληνισμού κ. Τέρενς Κουίκ. 

1η Φεβρουαρίου  
 

12. Α΄ Αναπληρωτής Πρόεδρος του σουηδικού κοινοβουλίου κ. Tobias Billström.  

20 Φεβρουαρίου 
 

13. Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Νίκος Κοτζιάς. 

27 Μαρτίου    
 
14. Υφυπουργός Εξωτερικών της Ινδίας δρ Mobashar Jawed Akbar. 

31η Μαρτίου    
 

15. Τρίτος Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου (Κάτω Βουλή) της Αυστρίας κ. 
Norbert Hofer.  

5 Απριλίου 
 

16. Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου (Κάτω Βουλή) του Σουλτανάτου του 
Ομάν Sheikh Khalid Bin Hilal al Maawali. 

8 Μαΐου  
 

17. Πρόεδρος του ΕΔΑΔ κ. Guido Raimondi. 

17 Μαΐου  
 

18. Υπουργός του Σουλτανάτου του Ομάν, πρόεδρος της Αρχής της Ειδικής 
Οικονομικής Ζώνης Duqm κ. Yahya Bin Said Abdullah Al-Sab. 

24 Μαΐου  
 

19. Υπουργός Άμυνας Αρμενίας κ. Vigen Sargsyan. 

30 Μαΐου  
 

20. Υπουργός Άμυνας του Λιβάνου κ. Yaacoub Riad Sarraf. 

8 Ιουνίου 
  

21. Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Διαχείρισης Κρίσεων και 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας κ. Χρήστος Στυλιανίδης.  

16 Ιουνίου 
 

22. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης. 

14 Ιουλίου 
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Παράρτημα 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  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδος 

Πρώτη Σύνοδος 

 

Μέρος Γ´ 

Γραφικές παραστάσεις 
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Γ. Γραφικές παραστάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15
 
Ιουλίου 2016) 
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Γραφικές παραστάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 * Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)  
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Γραφικές παραστάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

* Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)  
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Γραφικές παραστάσεις 

 

 

 

 

* Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)  
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Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδος 

Πρώτη Σύνοδος 

 

Μέρος Δ´ 

Φωτογραφίες 
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Φωτογραφίες 

  

  

9 Σεπτεμβρίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής με τον Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρο Β΄. 

15 Σεπτεμβρίου 2016: Ομιλία του Προέδρου 
της Βουλής στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Προέδρων Κοινοβουλίων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Στρασβούργο. 

  

21
η
 Σεπτεμβρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής 

των Αντιπροσώπων δέχεται τον Επικεφαλής του 
Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο κ. Ανδρέα Κεττή. 

26 Σεπτεμβρίου 2016:  Ο Πρόεδρος της 
Βουλής δέχεται αντιπροσωπία της Ομάδας 
Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη Γαλλική Γερουσία. 

  

30 Σεπτεμβρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
υπογράφει το βιβλίο συλλυπητηρίων για το 
θάνατο του πρώην Προέδρου του Ισραήλ Shimon 
Peres. 

9 Οκτωβρίου 2016: Ο βουλευτής κ. Μιχάλης 
Γιωργάλλας παρίσταται εκ μέρους του 
Προέδρου της Βουλής στους εορτασμούς για τη 
συμπλήρωση εκατό πενήντα χρόνων 
κοινοβουλευτικής ζωής στην Αίγυπτο, Sharm El 
Sheikh. 
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Φωτογραφίες 

 

  

12 Οκτωβρίου 2016: Ο βουλευτής κ. Κωστής 
Ευσταθίου μιλά για το θέμα της συνεργασίας με το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ενώπιον της ΚΣΣΕ, 
Στρασβούργο. 

13 Οκτωβρίου 2016: Συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην παρουσία του 
Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιου για θέματα 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης 
Κρίσεων κ. Χρήστου Στυλιανίδη. 

  

14 Οκτωβρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται το γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης κ. Thorbjørn Jagland. 

17 Οκτωβρίου 2016: Οι βουλευτές κ. Μάριος 
Μαυρίδης, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Γιώργος 
Κ. Γεωργίου στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη 
για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό 
και τη Διακυβέρνηση της ΕΕ, Μπρατισλάβα. 

  

24 Οκτωβρίου 2016: Ο βουλευτής κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου μετέχει σε συζήτηση της Μόνιμης 
Επιτροπής για την Ειρήνη και τη Διεθνή Ασφάλεια 
στην 135

η
 Συνέλευση  του IPU, Γενεύη. 

4 Νοεμβρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας 
κ. Witold Waszczykoswki. 
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Φωτογραφίες 

 

  

23 Νοεμβρίου 2016:  Χαιρετισμός του Προέδρου 
της Βουλής στη Β΄ Τακτική Σύνοδο της Ζ΄ 
Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής 
Παιδοβουλής. 

25 Νοεμβρίου 2016: Οικογενειακή φωτογραφία- 
Μόνιμη Επιτροπή της ΚΣΣΕ, Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία. 

  

1
η
 Δεκεμβρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής 

δέχεται τον πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Ισραήλ-
Κύπρου στην Κνεσσέτ κ. Manuel Trajtenberg. 

12 Δεκεμβρίου 2016: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής με το Σλοβάκο ομόλογό του κ. 
Andrej Danko. 

  

15 Δεκεμβρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα 
Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κ. 
Tibor Navrancsics. 

21
η
 Δεκεμβρίου 2016: Ο Πρόεδρος της Βουλής 

υπογράφει το βιβλίο συλλυπητηρίων για το 
θάνατο του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα Andrei 
Karlov. 
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Φωτογραφίες 

 

  

26 Ιανουαρίου 2016: 1
η
 Τριμερής Συνάντηση των 

Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-
Ισραήλ, Ιερουσαλήμ. 

1
η
 Φεβρουαρίου 2017: Ο Πρόεδρος της 

Βουλής δέχεται τον Υφυπουργό Εξωτερικών της 
Ελλάδας κ. Τέρενς Κουίκ. 

  

9 Φεβρουαρίου 2017: Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής με πρώην και τέως βουλευτές. 

10 Φεβρουαρίου 2017: Συνάντηση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με αντιπροσωπία της 
Ομάδας για την Κύπρο στο βρετανικό 
κοινοβούλιο. 

 

13 Φεβρουαρίου 2017: Παρουσίαση του βιβλίου του δόκτορος Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη “Θράκη: Το 
επόμενο βήμα…”, Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Φωτογραφίες 

 

  

20 Φεβρουαρίου 2017: Ο Πρόεδρος της Ομάδας 
Φιλίας Κύπρου-Σουηδίας στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων κ. Γιώργος Λιλλήκας και τα μέλη 
της βουλευτές κ. Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος 
Λουκαΐδης και Γιώργος Κ. Γεωργίου σε συνάντηση 
με αντιπροσωπία του σουηδικού κοινοβουλίου με 
επικεφαλής τον Α΄ Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. 
Τobias Βillström. 

22 Φεβρουαρίου 2017: Συνάντηση του 
Προέδρου της Βουλής με αντιπροσωπία της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ. 

  

3 Μαρτίου 2017:  Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται την Υπουργό Επενδύσεων και Διεθνούς 
Συνεργασίας της Αιγύπτου δόκτορα Sahar Nasr. 

7 Μαρτίου 2017:  Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τη γενική γραμματέα Ισότητας των 
Φύλων της Ελλάδας κ. Φωτεινή Κούβελα. 

  

8 Μαρτίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
αντιπροσωπία της ΣΕΚ, με την οποία εξετάζει 
θέματα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. 

27 Μαρτίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας 
κ. Νίκο Κοτζιά. 
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Φωτογραφίες 

 

  

31
η
 Μαρτίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής 

δέχεται τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ινδίας 
δόκτορα Mobashar Jawed Akbar. 

5 Απριλίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τον Τρίτο Πρόεδρο του Εθνικού 
Συμβουλίου της Αυστρίας κ. Norbert Hofer. 

  

10 Απριλίου 2017: Επίσκεψη του Προέδρου της 
Βουλής και αντιπροσωπίας βουλευτών στο 
Κουβέιτ. Συνάντηση με τον Εμίρη του Κουβέιτ 
Σεΐχη Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah. 

24 Απριλίου 2017: Διάσκεψη Προέδρων 
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, 
Μπρατισλάβα. 

  

26 Απριλίου 2017: Οι βουλευτές κ. Νίκος 
Τορναρίτης και Χριστάκης Τζιοβάνης συμμετέχουν 
στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της ΑΚΣ για 
την Οικονομία και Αειφόρο Ανάπτυξη, Μανάμα. 

28 Απριλίου 2017: Ο Προεδρεύων της 
Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Συλλούρης δέχεται 
ομάδα μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα “Μοντέλο Ευρωβουλής”, που 
πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2017 
στο Βέλγιο και την Ολλανδία με αφορμή τα 
είκοσι πέντε χρόνια από την υπογραφή της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ. 
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Φωτογραφίες 

 

  

8 Μαΐου 2017: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με αντιπροσωπία του Συμβουλευτικού 
Συμβουλίου του Ομάν με επικεφαλής τον Πρόεδρό 
του Sheikh Khalid Bin Hilal al Maawali. 

14 Μαΐου 2017: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με τον Πρόεδρο του Συμβουλευτικού 
Συμβουλίου του Κατάρ Mohammed Bin Mubarak 
Al-Khulaifi στο πλαίσιο του 17

ου
 Φόρουμ της 

Ντόχα. 

  

17 Μαΐου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
τον Πρόεδρο του ΕΔΑΔ κ. Guido Raimondi. 

23 Μαΐου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας 
Εσθονίας-Κύπρου στο εσθονικό κοινοβούλιο. 

  

30 Μαΐου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
τον Υπουργό Άμυνας της Αρμενίας κ. Vigen 
Sargsyan. 

30 Μαΐου 2017: Ο βουλευτής κ. Γιώργος 
Λουκαΐδης παρουσιάζει ενώπιον της Μόνιμης 
Επιτροπής της ΚΣΣΕ την έκθεσή του για τον 
Προϋπολογισμό και τις Προτεραιότητες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διετία 2018-19, 
Στρασβούργο. 
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Φωτογραφίες 

 

  

8 Ιουνίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου κ. Yaacoub 
Riad Sarraf. 

16 Ιουνίου 2016: Ειδική συνεδρία της Βουλής 
στην παρουσία του Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιου 
για θέματα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και 
Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστου Στυλιανίδη. 

 

22 Ιουνίου 2017: Οι εργασίες του συνεδρίου με θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: 
Προοπτικές και Κίνδυνοι” που διοργάνωσε η Βουλή. 
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Φωτογραφίες 

 

  

22 Ιουνίου 2017: Ο Πρόεδρος της Βουλής και ο δρ Ιωσήφ Σηφάκης εκφωνούν ομιλία κατά την τελετή 
λήξης των εργασιών του συνεδρίου που διοργάνωσε η Βουλή με θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική 
Επανάσταση: Προοπτικές και Κίνδυνοι”, Αίθριο Βουλής των Αντιπροσώπων. 

  

29 Ιουνίου 2017: Η βουλευτής κ. Στέλλα 
Κυριακίδου απονέμει εκ μέρους της ΚΣΣΕ το 
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα 2017 σε δήμους, 
Στρασβούργο. 

30 Ιουνίου 2017: Συνάντηση του Προέδρου της 
Βουλής με τη γενική διευθύντρια της Βουλής του 
Ισραήλ κ. Yardena Meller-Horovitz. 

  

3 Ιουλίου 2017:  Ο Πρόεδρος της Βουλής 
παραθέτει γεύμα σε πρέσβεις και επιτετραμμένους 
μουσουλμανικών κρατών κατά τη λήξη του 
ραμαζανιού, Λευκωσία. 

14 Ιουλίου 2017:  Ειδική συνεδρία της Βουλής 
για την παράδοση του Φακέλου της Κύπρου 
από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. 
Νίκο Βούτση. 
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Φωτογραφίες 

 

  

20 Ιουλίου 2017:  Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται το Β΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των 
Ελλήνων κ. Γιώργο Βαρεμένο. 

20 Ιουλίου 2017: Συνάντηση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων- 
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων με 
την Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών 
Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων 
Κυπριακής Τραγωδίας. 
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Αρκτικόλεξα 

 ΑΗΚ: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  

ΑΚΣ: Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση  

ΑΞΙΚ: Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 

ΑΟΖ: αποκλειστική οικονομική ζώνη  

ΑΠΙ: αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα  

ΑΤΗΚ: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

ΓΕΣΥ: Γενικό Σύστημα Υγείας  

ΔΕΑ: Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων  

ΔΕΠΝΦΠ: Διεθνής Ένωση για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών  

ΔΣΟ: Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας   

ΕΔΑΔ: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση  

ΕΕΕ: ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

ΕΚ: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   

ΕΠΑ: Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 

ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ΘΟΚ: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 

ΚΓΦΠ: Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών  

ΚΔ: Κυπριακή Δημοκρατία  

ΚΕΒΕ: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

ΚΕΠΠΑ: Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας  

ΚΟΑ: Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού  

ΚΟΑΓ: Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης 

ΚΟΑΠ: Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 



 

252 

Αρκτικόλεξα 

 ΚΟΤ: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού  

ΚΠΑΑ: Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας  

ΚΣ ΝΑΤΟ: Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ  

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

ΚΣΕΜ: Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο  

ΚΣΜ: Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου  

ΚΣΣΕ: Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης  

ΜΚΟ: μη κυβερνητικές οργανώσεις 

ΜΜΕ: μέσα μαζικής ενημέρωσης 

ΟΗΕ: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΟΝΕ: Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

ΡΑΕΚ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

ΡΙΚ: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου  

ΣΚΤ: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα  

ΣΠΙ: συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα 

ΤΕΠ: Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων  

ΦΠΑ: φόρος προστιθέμενης αξίας 

ΧΑΚ: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  

COSAC: Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of 
the European Union (Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)  

CPA: Commonwealth Parliamentary Association (Κοινοπολιτειακός 
Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος) 

CWP: Commonwealth Women Parliamentarians (Γυναίκες-Κοινοβουλευτικοί της 
Κοινοπολιτείας) 

eOAS: electronic Office Automation System (Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου) 

IPU: Inter-Parliamentary Union (Διακοινοβουλευτική Ένωση)  



 

 



 

 

 

 

 

 


