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ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ 
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

 
 
  
 

Ζ΄ BOYΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄   
 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ (ΘΟΕ)  
 
1.  «Η εκκλησιαστική περιουσία και τρόποι για ορθότερη, χρηστότερη και 

διαφανέστερη διαχείριση της» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Δώρου Θεοδώρου) 

(27.6.2002) 

(Αρ. Φακ. 23.05.004.2002) 
 

 
Η΄ BOYΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄  

 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ (ΘΟΕ)  

 
1.  «Η κατάθεση του Σχεδίου λύσης του κυπριακού προβλήματος από τον 

κ. Ανάν και η θέση του κυπριακού κοινοβουλίου» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Μ. 

Ματσάκη) 

(21.11.2002) 

(Αρ. Φακ.: 23.05.005.2002) 

 
2.  «Διευκολύνσεις που δυνατόν να παρέχονται από την Κυπριακή 

Δημοκρατία στις χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο του ΙΡΑΚ» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) 

(20.3.2003) 
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(Αρ. Φακ.: 23.05.001.2003) 
(Παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Εξωτερικών).  

 

 
 

Η΄ BOYΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Δ΄  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ (ΘΟΕ)  
 

1.  «Η μάστιγα των εξαρτησιογόνων  ουσιών (ναρκωτικών) και η ανάγκη 

για αποτελεσματική αντιμετώπιση της από την πολιτεία και την 

κοινωνία» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Ν. Κατσουρίδη) 

(9.2.2005) 

(Αρ. Φακ. 23.05.001.2005) 

2.  «Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για προκήρυξη 

δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Συντάγματος της 

Ευρώπης συμφώνα με τον περί Δημοψηφισμάτων Νόμο» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των βουλευτών κ. Πρόδρομου Προδρόμου,  

Ρίκκου Ερωτοκρίτου, Χριστόδουλου Ταραμουντά, Χρίστου Κληρίδη, Ντίνου 

Μιχαηλίδη, Γιώργου Περδίκη, Δημήτρη Συλλούρη) 

(3.3.2005) (Αρ. Φακ. 23.05.003.2005). 

3.  «Τροχαία δυστυχήματα: Τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης μιας 

κοινωνικής μάστιγας» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του Κοινοβ. Εκπροσώπου της Κοιν. Ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Νίκου Κατσουρίδη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής του ομάδας). 

(3.3.2005) 

(Αρ. Φακ. 23.05.004.2005) 
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4.  «Ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στη στήριξη της εξωτερικής 

πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της βουλευτού κ. Ελένης Θεοχάρους) 

(3.3.2005) 

(Αρ. Φακ. 23.05.005.2005) 

5.  «Η ανάγκη επαναφοράς των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, 

Πρόδρομου Προδρόμου, Αντρούλας Βασιλείου, Νίκου Τορναρίτη και 

Αντιγόνης Παπαδοπούλου) 

(23.6.2005) 

(Αρ. Φακ. 23.05.007.2005) 

6.  «Η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης μετά την ένταξη στο 

Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών – προβλήματα και 

προοπτικές» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου) 

(23.6.2005) 

(Αρ. Φακ. 23.05.008.2005) 

7.  «Η αναγκαιότητα λήψης μέτρων από την Κυβέρνηση για ενίσχυση της 

φερεγγυότητας του προσφυγικού κόσμου» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου) 

(23.6.2005) 

(Αρ. Φακ. 23.05.009.2005) 

  
 

Θ΄ BOYΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 
2010 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ (ΘΟΕ) 
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1. Η αξιοποίηση της εκστρατείας διαφώτισης του δήμου Αμμοχώστου με 
τη συλλογή υπογραφών από τους Αμμοχωστιανούς, καθώς και η 
αξιοποίηση του καταλυτικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη) 

(14.1.2010) 

(23.05.043.001-2010) 

 

(Με απόφαση της Ολομέλειας ημερομηνίας 14/1/2010 το θέμα 

παραπέμπεται πρώτα για συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών)  

 
 

2. To δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής του. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου) 

18/2/2010) 

(23.05.043.002-2010) 

 
 

3. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατικοί αερομεταφορείς και οι 
προκλήσεις του μέλλοντος. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου) 

(4/3/2010) 

(23.05.043.003-2010) 

 

 

 

 

4. Η ευθύνη της πολιτείας για ενημέρωση και καθοδήγηση των 
προσφύγων. 
(Θέμα εγγραφέν  με εισήγηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού) 

(29/4/2010) 

(Αρ. Φακ. 23.05.043.006-2010) 

 

 
5. Υπηρεσίες Υγείας και Γενικό Σχέδιο Υγείας. 



5 
 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού) 

(3/6/2010) 

(Αρ. Φακ. 23.05.043.007-2010) 

 

 

 

  
 

Θ΄ BOYΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ E 
2010 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ (ΘΟΕ) 

 
1. Η μεταναστευτική πολιτική σήμερα. 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού) 

(11/11/2010) 

(Αρ. Φακ.: 23.05.043.010-2010) 

2. Η ανάγκη αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της κυπριακής 
οικονομίας . 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη) 

(18/11/2010) 

(Αρ. Φακ. 23.05.043.014-2010) 

 

 

 Ι΄ BOYΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 
2011 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ (ΘΟΕ) 

 
1. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους του 

Δημοκρατικού Συναγερμού) 

(14/7/2011) 

(Αρ. Φακ. 23.05.044.004-2011) 
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 ΙΑ΄  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Δ΄ 
2019-2020 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄(ΘΟΕ) 

 
1. Οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030 που έθεσε ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και η εφαρμογή τους στην 
Κύπρο. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση   

του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) 

(24/1/2020) 

(Αρ. Φακ. 23.05.053.001-2020) 

 

  
 ΙΑ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε΄ 

2020-2021 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄(ΘΟΕ) 

1. Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών 
στην οικονομία και την κοινωνία. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Χρίστου Χρίστου) 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002) 
(8/7/2021) 

 ΙΒ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 
2021-2022 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄(ΘΟΕ) 

1. Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η Επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κόμματος ΔΗΠΑ) 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003) 
(16/9/2021) 

  
2. Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 

αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί 
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ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν. 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
 (20.1.2022) 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001) 

 


	ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄

