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Παράρτημα IΙΙΠΡΟΛΟΓΟΣ

Φίλες και φίλοι,

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει αναλυτικά το πολυδιάστατο έργο που παρήγαγε η Βουλή των 

Αντιπροσώπων κατά την Τέταρτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου, μια σύνοδο που 

σημαδεύτηκε σε μεγάλο βαθμό από την κρίση που δημιούργησε και στην Κύπρο η πανδημία του 

κορωνοϊού.  Μέσα σε πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες, λειτουργώντας με γοργά αντανακλαστικά 

και προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με την αξιοποίηση νέων 

εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας, κατάφερε να συνεχίσει τη λειτουργία της, λαμβάνοντας έγκαιρα, 

από τις πρώτες κιόλας μέρες της εμφάνισης της πανδημίας, σε αγαστή συνεργασία με την εκτελεστική 

εξουσία, όλα τα αναγκαία μέτρα για αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αλλά και για στήριξη 

των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν άμεσα από την κρίση.

Ανταποκρινόμενη στον ρόλο και στις εκ του συντάγματος προνοούμενες αρμοδιότητές της, η 

νομοθετική εξουσία συνέχισε και κατά την υπό αναφορά σύνοδο την παραγωγή κοινοβουλευτικού 

έργου, αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα πολλαπλών δραστηριοτήτων, που εκτείνονται από το 

κατεξοχήν νομοθετικό έργο και την κοινοβουλευτική διπλωματία μέχρι την πραγματοποίηση 

επιστημονικών συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδόσεων.  

Περαιτέρω, λειτουργώντας σε ένα αρτιγενές εκσυγχρονιστικό πλαίσιο, που η ίδια, προϊούσης της 

βουλευτικής περιόδου που διανύεται, σταδιακά οικοδόμησε, με την επίτευξη της οικονομικής 

αυτονομίας, την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής, τις διεργασίες για την υιοθέτηση του 

Κώδικα Δεοντολογίας, την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω της ηλεκτρονικής 

συνεργασίας, τη δημιουργία του Τομέα Νομικών, την καθίδρυση νέων, καινοτόμων, θεσμών, όπως 

η Παράλληλη Βουλή, το Σπίτι του Πολίτη κ.ά., σημείωσε αποφασιστικά και σταθερά βήματα προς 

την κατεύθυνση της αναβάθμισης του έργου και του ρόλου της.  Προώθησε επίσης τη διαφάνεια 

και τη λογοδοσία, καθώς και την πραγμάτωση, μέσω της ανάπτυξης της αμφίδρομης διαδραστικής 

επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών, της ιδέας της πολιτότητας και της συμμετοχικότητας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην επίτευξη του έργου, που καταγράφεται εν εκτάσει στην παρούσα έκδοση, συνέβαλαν, 

συνεργαζόμενοι με το νομοθετικό σώμα, η εκτελεστική εξουσία, ανεξάρτητοι θεσμοί και αρχές, 

καθώς και οργανωμένα σύνολα και φορείς, προς τους οποίους η Βουλή απευθύνει προσηκόντως 

ευχαριστίες.  Ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς τα μέλη του σώματος, που εργάστηκαν άοκνα 

και αποτελεσματικά σε δύσκολες συνθήκες, φέρνοντας σε πέρας την αποστολή τους, καθώς και στο 

προσωπικό και τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες που στήριξαν το όλο κοινοβουλευτικό έργο.

Η παρουσίαση των πεπραγμένων της υπό επισκόπηση συνόδου λαμβάνει για τρίτη συνεχή χρονιά τη 

μορφή δίτομης έκδοσης, που την καθιστά πιο εύχρηστη στους πολίτες και στους εκπροσώπους των 

ΜΜΕ και παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για το έργο που παρήχθη στο πλαίσιο των 

στόχων που είχαν τεθεί. 

Αδάμος Αδάμου
Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων
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Οι εργασίες της Τέταρτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου διεξήχθησαν σε πρωτόγνωρα 

αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  Στα πρώτα στάδια της πανδημίας και των 

μέτρων αντιμετώπισής της οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποιούσαν διαβουλεύσεις μέσω 

τηλεδιασκέψεων, ενώ η ολομέλεια συνέρχετο μόνο για νομοθετήματα που αφορούσαν τα μέτρα για 

προστασία της υγείας του πληθυσμού και στήριξη της οικονομίας με συμμετοχή του ενός τρίτου των 

μελών του σώματος, που αποτελεί απαρτία.  Στην πορεία, λόγω των αναγκαίων μέτρων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, η Βουλή με απόφασή της μετέφερε τις εργασίες της στο Συνεδριακό Κέντρο 

«Φιλοξενία».  Παρ’ όλες τις πρακτικές δυσκολίες, η Βουλή των Αντιπροσώπων ανταποκρίθηκε στις 

προκλήσεις και παρήγαγε σημαντικό έργο τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη στήριξη 

των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αλλά και ευρύτερα για οικονομικά και κοινωνικά θέματα.  

Ταυτόχρονα, οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία ώθησαν τη Βουλή στην περαιτέρω 

αξιοποίηση της τεχνολογίας τόσο από βουλευτές όσο και από το προσωπικό.

Σημαντικό μέρος του νομοθετικού έργου, όπως σε κάθε σύνοδο, αποτέλεσαν τα εναρμονιστικά 

νομοσχέδια.  Δυστυχώς, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα της Βουλής, αρκετά εναρμονιστικά 

νομοσχέδια κατατέθηκαν εκπρόθεσμα στο νομοθετικό σώμα, με αποτέλεσμα την άσκηση αχρείαστης 

και αντιπαραγωγικής πίεσης στα μέλη της για εξέταση των νομοσχεδίων σε πολύ στενά χρονικά 

πλαίσια.

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε επανειλημμένα τη Βουλή ήταν η καθυστερημένη κατάθεση των 

ετήσιων προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.  Ως αποτέλεσμα των ενεργειών 

τόσο του Προέδρου του σώματος όσο και της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, κατά την υπό 

εξέταση σύνοδο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, πλήρης συμμόρφωση των 

νομικών αυτών προσώπων με την υποχρέωσή τους να καταθέσουν τον προϋπολογισμό τους το 

αργότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αυτός αναφέρεται. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παράλληλα με το νομοθετικό της έργο, η Βουλή συνέχισε να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο για ένα 

ευρύ φάσμα τομέων, καθώς και να εξετάζει θέματα που άπτονται της καταπολέμησης της διαφθοράς 

και της προώθησης της διαφάνειας.  Με απόφαση του σώματος συστάθηκε στις αρχές Ιουλίου 2020 

η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά 

Εκτεθειμένων Προσώπων.  Οι όροι εντολής της επιτροπής περιλάμβαναν τη συζήτηση ζητημάτων 

που προέκυψαν από τη λεγόμενη «Λίστα Γιωρκάτζη», αλλά και ευρύτερα θέματα που αφορούν το 

ενδεχόμενο ευνοϊκής και/ή χαριστικής μεταχείρισης πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ) από 

το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή άρχισε επίσης την εξέταση του κειμένου Κώδικα Δεοντολογίας 

των βουλευτών, που ετοιμάστηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Προέδρου του σώματος.  Η 

υιοθέτηση του κώδικα, που είναι σύσταση και της GRECO, θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση 

της διαφάνειας και θα αποτελέσει αξιόλογο εργαλείο κατά της διαφθοράς.

Όσον αφορά τη βελτίωση του νομοθετικού έργου γενικότερα, στελεχώθηκε ο Τομέας Νομικών εντός 

της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των βουλευτών.  Ο 

Τομέας παρέχει σε τακτική βάση στα μέλη της Βουλής μελέτες για το νομικό υπόβαθρο νομοσχεδίων.

Πέραν του νομοθετικού έργου και της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Βουλή των 

Αντιπροσώπων συνέχισε την αξιόλογη δραστηριότητά της και σε άλλους τομείς, όπως η 

κοινοβουλευτική διπλωματία.  Πριν από την εκδήλωση της πανδημίας ο Πρόεδρος του σώματος και 

κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες συνέχισαν να αναπτύσσουν τις διμερείς κοινοβουλευτικές σχέσεις, 

αλλά και να συμμετέχουν σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, στους οποίους Κύπριοι 

βουλευτές ανάλαβαν σημαντικά αξιώματα.  Λόγω των συνθηκών που δημιούργησε στη συνέχεια η 

πανδημία, οι επαφές αυτές συνεχίστηκαν με τηλεδιασκέψεις.
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Το κυπριακό πρόβλημα βρέθηκε, όπως ήταν φυσικό, στο επίκεντρο των διεθνών δραστηριοτήτων 

του Προέδρου και των μελών της Βουλής.  Στις επαφές με άλλα κοινοβούλια και διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισμούς τέθηκε ιδιαίτερα το θέμα των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας, 

περιλαμβανομένων των προκλήσεών της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αλλά και του θέματος της Αμμοχώστου.  Παράλληλα, η κυπριακή Βουλή συνέχισε να 

αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τις πολύ καλές σχέσεις της με γειτονικά κράτη, 

αλλά και την ιδιότητά της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο ρόλος αυτός ενισχύεται 

και μέσω των τριμερών συνεργασιών.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε επίσης να συμμετέχει ενεργά σε συναντήσεις τις οποίες 

απασχόλησαν καίρια ευρωπαϊκά και διεθνή προβλήματα, όπως το μεταναστευτικό, το Brexit και οι 

κλιματικές αλλαγές.  Ταυτόχρονα, οι διεθνείς σχέσεις της Βουλής αξιοποιήθηκαν για την προώθηση 

ιδιαίτερων στοχεύσεών της, όπως η παιδεία, ο τουρισμός, η καινοτομία και οι επενδύσεις.  Οι στόχοι 

αυτοί συμπεριλήφθηκαν και σε μνημόνια συνεργασίας που υπέγραψε η Βουλή με άλλα κοινοβούλια.

Συνεχίστηκαν εξάλλου οι πρωτοβουλίες του Προέδρου της Βουλής για τη δημιουργία Αραβικού 

Κέντρου, αλλά και προώθηση της αραβοφωνίας στην Κύπρο, περιλαμβανομένης της πρότασης 

δημιουργίας πανεπιστημιακής έδρας Αραβικής Γλώσσας, για την οποία υπήρξε θετική ανταπόκριση.  

Άρχισε επίσης να υλοποιείται η πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, που προέκυψε ύστερα από 

επίσημη επίσκεψή του στην Ισπανία, για αναβάθμιση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, 

καθώς και χώρων ψυχαγωγίας των παιδιών ασθενών στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Στον τομέα των εκδηλώσεων και εκδόσεων η Βουλή επέδειξε και πάλι έντονη δραστηριότητα, 

οργανώνοντας εξειδικευμένα συνέδρια με συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων, εκδηλώσεις 
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για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, εκθέσεις, αλλά και προβαίνοντας σε διάθεση εκδόσεων.  Ξεχωρίζουν 

μεταξύ άλλων το τρίτο συνέδριο για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, η έκθεση για τους 

Λατίνους της Κύπρου, καθώς και η έκθεση με θέμα «Εξήντα Χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξήντα 

Παράθυρα στην Κοινοβουλευτική μας Ιστορία».  Εκδόθηκαν εξάλλου τα πρακτικά του συνεδρίου 

με τίτλο «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας», που 

πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018.  Ετοιμάστηκαν επίσης συγκεκριμένες μελέτες για 

συγκεκριμένες νομοθεσίες και πρακτικές στον ευρωπαϊκό χώρο, ύστερα από αιτήματα βουλευτών.

Στην απελθούσα σύνοδο εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα «Η Βουλή στα Σχολεία Ακριτικών/

Απομακρυσμένων Περιοχών», με στόχο οι μεγάλες αποστάσεις να μην αποτελούν πλέον εμπόδιο 

στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το κοινοβούλιο της χώρας μας.  Δυστυχώς, μετά τις 

πρώτες επισκέψεις λειτουργών της Βουλής σε απομακρυσμένα σχολεία, το πρόγραμμα επηρεάστηκε 

άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού.  

Όσον αφορά τον Φάκελο της Κύπρου, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κυκλοφόρησαν ο έβδομος 

και ο όγδοος τόμος.  Λόγω των εθνικών εκλογών στην Ελλάδα, που οδήγησαν σε νέα σύνθεση της 

Βουλής των Ελλήνων, αλλά και της πανδημίας, η έκδοση των επόμενων τόμων έχει καθυστερήσει 

και αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2020.

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την πανδημία και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 

έδωσε περαιτέρω ώθηση στη χρήση της τεχνολογίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαβουλεύσεις 

των κοινοβουλευτικών επιτροπών.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τα μέσα Μαρτίου 2020 

μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκαν εξήντα τηλεδιασκέψεις των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών.  Ευρεία χρήση της τηλεργασίας έγινε, όπως ήταν φυσικό, και από τις υπηρεσίες της 

Βουλής.  Επισημαίνεται επίσης η εισαγωγή της χρήσης του συστήματος «η-Συνεργασία» από τον 
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Σεπτέμβριο του 2019 και η παράλληλη παράδοση σε όλους τους βουλευτές και τους εκπροσώπους 

των θρησκευτικών ομάδων φορητών υπολογιστών, οι οποίοι λειτούργησαν μέσω ισχυρού Wi-Fi 

που εγκαταστάθηκε στην αίθουσα της ολομέλειας.  Το σύστημα «η-Συνεργασία» παρέχει μεταξύ 

άλλων τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα της ολομέλειας, γι’ αυτό και 

τερματίστηκε κατά τις συνεδριάσεις της η παροχή έντυπου υλικού.  Το σύστημα είναι προσβάσιμο 

και από το εξωτερικό.   Σημειώνεται επίσης η σύνδεση του κεντρικού κτιρίου της Βουλής με το Σπίτι 

του Πολίτη μέσω οπτικών ινών, όπως και ο εξοπλισμός του χώρου αυτού με ανεξάρτητο Wi-Fi.  

Εξάλλου, με τη μεταφορά των εργασιών της Βουλής στο Συνεδριακό Κέντρο, εγκαταστάθηκε εκεί ο 

εξοπλισμός για live streaming.  

Στην υπό επισκόπηση περίοδο πήρε σάρκα και οστά ο πρωτοπόρος θεσμός της Παράλληλης Βουλής, 

που λειτούργησε με πρωτοβουλία του Προέδρου του σώματος.  Η λειτουργία των έξι Βουλών του 

θεσμού για ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών θεμάτων 

συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης του κοινοβουλίου με τους πολίτες, 

μέσω της οποίας ενισχύθηκε η συμμετοχική δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια.  Τα 

πορίσματα και οι εισηγήσεις των σωμάτων της Παράλληλης Βουλής διαβιβάζονται για μελέτη και 

ανταπόκριση τόσο στην εκτελεστική εξουσία όσο και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η λειτουργία του θεσμού απέσπασε ευμενή σχόλια τόσο από άλλα κοινοβούλια όσο και 

από διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς.

Ύστερα από επίμονες προσπάθειες ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2019 και οι εργασίες για τη 

λειτουργία του Σπιτιού του Πολίτη, που περιλάμβαναν την αναστήλωση και αποκατάσταση ενός παλαιού 

ιστορικού κτιρίου στο κέντρο της Λευκωσίας, κοντά στο κτίριο της Βουλής.  Το κτίριο εφοδιάστηκε 

με την κατάλληλη τεχνολογία, για να παράσχει στους πολίτες τη δυνατότητα σωστής ενημέρωσης 

για το έργο του κοινοβουλίου και να προωθήσει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του νομοθέτη 
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και των πολιτών.  Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, προγραμματισμένες τακτικές εκδηλώσεις για 

ενημέρωση του κοινού για το νομοθετικό έργο δεν πραγματοποιήθηκαν.  Το κτίριο φιλοξένησε όμως 

εξειδικευμένες συναντήσεις με διάφορους φορείς της κοινωνίας, αλλά και αξιόλογες εκθέσεις.  

Αναγνωρίζοντας την πολιτισμική αξία του κτιρίου και τις δυνατότητες που παρέχει, προσωπικότητες 

εντός και εκτός Κύπρου έχουν εισηγηθεί τη βράβευση του έργου από την «Europa Nostra».

Τέλος, αναφέρεται ότι παρά τις συστηματικές προσπάθειες του Προέδρου της Βουλής και των 

αρμόδιων υπηρεσιών της, που οδήγησαν σε προσφορές για την ανέγερση του νέου κτιρίου της 

Βουλής, η εκτελεστική εξουσία τερμάτισε τις διαδικασίες λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που 

επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού.
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Α. Νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος

Κατά την υπό επισκόπηση Τέταρτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου και της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου 
πραγματοποίησαν συνολικά πεντακόσιες τριάντα μία (531) συνεδρίες εκ των οποίων οι τριάντα 
επτά (37) έλαβαν χώρα διά τηλεδιασκέψεως. Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους 
παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 

Η κατά την παρελθούσα σύνοδο παρατηρηθείσα μείωση του αριθμού συνεδριών κατά εξήντα δύο 
(62), σε σύγκριση με την Τρίτη Σύνοδο της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου κατά την οποία είχαν 
πραγματοποιηθεί εξακόσιες τριάντα (630) συνεδρίες, οφείλεται εν πολλοίς στις έκτακτες συνθήκες 
που δημιουργήθηκαν συνεπεία της ενσκήψασας πανδημίας COVID-19, οι οποίες στον δεδομένο χρόνο 
επηρέασαν αναπόφευκτα τις τρέχουσες εργασίες τόσο των επιτροπών όσο και του σώματος ευρύτερα. Ο 
αριθμός των συνεδριάσεων κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, περιλαμβανομένων των συνεδριάσεων των 
υποεπιτροπών, των επισκέψεων και των συναντήσεων κάθε επιτροπής εμφαίνεται στα Παραρτήματα Ι, 
ΙΙ και ΙΙΙ, Δεύτερο Μέρος, αντίστοιχα.

Α.1. Νομοθετικό έργο

1.1. Κατάθεση/ψήφιση σχεδίων νόμου και έγκριση κανονισμών

Κατά την παρελθούσα σύνοδο κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή διακόσια 
ενενήντα (290) συνολικά νομοσχέδια και εκατό τριάντα τέσσερις (134) προτάσεις νόμου. 
Κατατέθηκαν επίσης ενενήντα επτά (97) κανονισμοί, εκ των οποίων δεκαέξι (16) αφορούσαν σε 
σχέδια υπηρεσίας θέσεων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συγκριτικά στοιχεία 
για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρατίθενται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

Περαιτέρω, αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία δεκαεπτά (17) νομοσχέδια, ορισμένα 
εκ των οποίων είχαν κατατεθεί σε παλαιότερες συνόδους και/ή περιόδους και τέσσερις (4) 
κανονισμοί, ενώ με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους αποσύρθηκαν επίσης είκοσι (20) 
προτάσεις νόμου. Τα αποσυρθέντα σχέδια νόμου και οι αποσυρθέντες κανονισμοί αναφέρονται 
αναλυτικά στον Τόμο Β΄.  

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ψηφίστηκαν σε νόμους εκατόν εβδομήντα πέντε (175) 
νομοσχέδια, χωρίς απαραίτητα οι ψηφισθέντες νόμοι να αφορούσαν μόνο σε νομοσχέδια που 
είχαν κατατεθεί κατά την εν λόγω σύνοδο, αλλά να εκτείνονται και σε νομοσχέδια που είχαν 
κατατεθεί και σε προηγούμενες συνόδους. Ψηφίστηκαν επίσης σε νόμους πενήντα δύο (52) 
προτάσεις νόμου, εκ των οποίων ορισμένες είχαν κατατεθεί σε προηγούμενες συνόδους, και 
εγκρίθηκαν εβδομήντα πέντε (75) κανονισμοί. Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες 
συνόδους παρατίθενται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. Υπογραμμίζεται επίσης ότι 
ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του επείγοντος κατ’ επίκλησιν του άρθρου 73.5 του συντάγματος, 
ήτοι αυθημερόν, είκοσι πέντε (25) νομοσχέδια, δύο (2) προτάσεις νόμου και δύο (2) κανονισμοί. 
Τα ψηφισθέντα κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο νομοσχέδια και προτάσεις νόμου, όπως και 
οι εγκριθέντες κανονισμοί κατά επιτροπή, με αναφορά στη δοθείσα αρίθμησή τους για σκοπούς 
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δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και τα ψηφισθέντα 
σχέδια νόμου και οι εγκριθέντες κανονισμοί με τη διαδικασία του επείγοντος περιλαμβάνονται 
στον Τόμο Β´ της παρούσας έκθεσης πεπραγμένων.

Κατά την ίδια σύνοδο καταψηφίστηκαν δύο (2) νομοσχέδια, εκ των οποίων το ένα ήταν 
κυρωτικό, δέκα (10) προτάσεις νόμου και ένα (1) σχέδιο απόφασης. Τα καταψηφισθέντα σχέδια 
νόμου αναφέρονται αναλυτικά στον Τόμο Β΄.  

1.2.  Νομοπαρασκευαστικό έργο

Το έργο της Βουλής το οποίο διεκπεραιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία στο πλαίσιο 
καθηκόντων νομοπαρασκευαστικής φύσεως εκτείνεται προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά 
στη σύνταξη προτάσεων νόμου, η δεύτερη αφορά στη νομοτεχνική επεξεργασία και επιμέλεια 
τόσο των κυβερνητικών νομοσχεδίων όσο και κειμένων προτάσεων νόμου που υποβάλλονται 
στη Βουλή από τους ίδιους τους βουλευτές απευθείας και όχι μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας, 
συνήθως σε ατελή μορφή. Ως εκ τούτου, τέτοια κείμενα χρήζουν βελτίωσης από πολλές απόψεις, 
ήτοι εκτός από νομοτεχνικής άποψης και από γλωσσικής, αλλά και συντακτικής άποψης. 
Διευκρινίζεται ότι στο στάδιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας η αρμόδια υπηρεσία ως επί 
το πλείστον δεν παρεμβαίνει στην πολιτική βούληση του εισηγητή, έστω κι αν αυτή οδηγεί σε 
αντισυνταγματικότητες, παρότι σε κάποιες περιπτώσεις εκφράζεται σε συμβουλευτικό επίπεδο η 
τεχνοκρατική θέση.

Υπό το φως των πιο πάνω, κατατέθηκε στη Βουλή ένας σημαντικός αριθμός προτάσεων νόμου, 
που στο σύνολό της ανέρχονται στις εκατό τριάντα τέσσερις (134).

Επισημαίνεται πάντως η ανάγκη όλοι οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας που εμπλέκονται στη 
διαδικασία παραγωγής νομοθετικού έργου να εγκύψουν συλλογικά στο συνεχώς διογκούμενο 
πρόβλημα της ποιότητας των κειμένων των κυβερνητικών νομοσχεδίων, καθότι, όταν αυτά 
υποβάλλονται στο τέλος μιας μακράς νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας στη Βουλή, πέραν των 
πολλαπλών πολιτικών, τεχνικών και άλλων επιπλοκών που δημιουργούνται στην όλη προσπάθεια 
βελτίωσής τους από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, το όλο έργο προσκρούει στα παρεχόμενα 
χρονικά περιθώρια προς διεκπεραίωση σωστά και πλήρως μίας τέτοιας επίπονης εργασίας.

1.3. Σημαντικά νομοθετήματα

Στα πιο σημαντικά νομοθετήματα τα οποία ψηφίστηκαν κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο 
συγκαταλέγονται νομοθεσίες που αφορούν:

Στη σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας, η οποία καλείται «Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων» 
στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με κύριο έργο τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων σε εργασιακούς χώρους αναφορικά με την τήρηση της εργατικής 
νομοθεσίας και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παρανομιών.

Στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με 

•

•
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την τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος και την πολιτογράφηση 
αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών.

Στην ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης μέτρων αναφορικά με τη διασφάλιση ενός υψηλού 
κοινού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την οδική 
ασφάλεια με την αναθεώρηση των υφιστάμενων ποινών και εξώδικων ρυθμίσεων, με 
απώτερο στόχο τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων και των σοβαρών και θανατηφόρων 
τροχαίων ατυχημάτων.  

Στη διευκόλυνση της ανάκτησης ιδιοκτησίας και είσπραξης οφειλόμενων ενοικίων, σε 
περίπτωση που ενοικιαστές δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας για το ενοικιοστάσιο.

Στην αύξηση του αριθμού των επαρχιακών δικαστών προς διευκόλυνση της διεκπεραίωσης 
του μεγάλου όγκου των εκκρεμουσών ενώπιον των επαρχιακών δικαστηρίων υποθέσεων.  

Στη ρύθμιση των προϋποθέσεων άρσης του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας για την 
παρακολούθηση βάσει εκδοθέντος δικαστικού διατάγματος ιδιωτικής επικοινωνίας, εφόσον 
η παρακολούθηση κρίνεται αναγκαία προς το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή 
για την αποτροπή, διερεύνηση ή δίωξη αδικημάτων.

Στην καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ [Μεταφορά στην εθνική σύννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017.]

 
Στη δημιουργία Σχολής Δικαστών, η οποία θα υπάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα είναι 
αρμόδια για την επιμόρφωση των μελών του δικαστικού σώματος.

Στη θέσπιση μέτρων προς αποτροπή της τέλεσης εικονικών γάμων.

Στη σύσταση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και στη θεσμοθέτηση 
του αξιώματος του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα καινοτομίας και ψηφιακής 
πολιτικής.

Στην παροχή κινήτρων πρόωρης οικειοθελούς αφυπηρέτησης για τους συντάξιμους 
υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στη 
θεσμοθέτηση δικαιώματος σύνταξης χηρείας στους άρρενες συζύγους.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, επισημαίνεται η θέσπιση σωρείας έκτακτων νομοθετικών μέτρων 
και ρυθμίσεων προς διαχείριση των εξαιρετικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, παραχωρήθηκαν μεταξύ άλλων εξουσίες στον Υπουργό 
Υγείας να εκδίδει διατάγματα βάσει ειδικής διάταξης στον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο, καθώς 
και στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να λαμβάνει αποφάσεις 
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καταβολή ανεργιακού επιδόματος και γενικά επί θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή 
των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Ψηφίστηκαν επίσης μέτρα με στόχο 
την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων για οφειλέτες ενταγμένους σε ρύθμιση 
αποπληρωμής οφειλόμενων κοινωνικών εισφορών, την αναστολή των διατάξεων ανάκτησης 
κατοχής υποστατικών υπαγομένων στις διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, όπως και 
νομοθεσία για την αναστολή αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων τόκων για πιστωτικές 
διευκολύνσεις και για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

1.4. Τροποποιήσεις του συντάγματος

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ψηφίστηκαν δύο (2) τροποποιήσεις του συντάγματος, 
ήτοι ο περί της Δέκατης Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019, με τον οποίο 
τροποποιήθηκε το άρθρο 40 του συντάγματος, και ο περί της Δέκατης Τέταρτης Τροποποίησης 
του Συντάγματος Νόμος του 2019, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 64 του συντάγματος.
Με βάση την πρώτη από τις ανωτέρω τροποποιήσεις γίνεται πρόβλεψη, ώστε για την υποβολή 
υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας 
να απαιτείται ως προϋπόθεση το υποψήφιο πρόσωπο να μην έχει υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τις 
δύο συνεχόμενες θητείες, ενώ με βάση τη δεύτερη από τις ως άνω τροποποιήσεις το δικαίωμα 
υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή μειώνεται από το εικοστό 
πέμπτο (25ο) έτος στο εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας.

1.5. Κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί νομικών προσώπων  
          δημόσιου δικαίου

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2020 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 
Υπουργείο Οικονομικών στις 11 Οκτωβρίου 2019 και παραπέμφθηκε στην καθ’ ύλην αρμόδια 
επιτροπή, ήτοι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού προς εξέταση 
και υποβολή σχετικής έκθεσης προς το σώμα.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2019 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης εισήγαγε κατά πάγια 
πρακτική ενώπιον της ολομέλειας του σώματος τον υπό αναφορά κρατικό προϋπολογισμό και 
ανέλυσε την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2020 ήταν τριήμερη, ήτοι άρχισε το απόγευμα της 9ης 

Δεκεμβρίου 2019 με τις ομιλίες των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων και συνεχίστηκε 
κατά τη 10η Δεκεμβρίου 2019 με τις ομιλίες βουλευτών. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε το 
απόγευμα της 11ης Δεκεμβρίου 2019 και συναφώς ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2020 
εγκρίθηκε από το σώμα πριν από την έναρξη του οικείου οικονομικού έτους. Υπέρ της έγκρισης 
του κρατικού προϋπολογισμού του 2020 και των υποβληθεισών από βουλευτές τροπολογιών 
τάχθηκαν είκοσι εννέα (29) βουλευτές και εναντίον είκοσι τρεις (23).

Σημειώνεται ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2019 και στις 17 Ιανουαρίου 2020 εγκρίθηκαν με απόφαση 
της Βουλής, διαδοχικά, δύο (2) δωδεκατημόρια, δηλαδή αποφάσεις για τη διενέργεια δαπάνης 
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από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020, 
αντίστοιχα.

Μελετήθηκαν επίσης και προωθήθηκαν προς έγκριση στην ολομέλεια του σώματος οι 
προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου για το οικονομικό έτος 2020, οι 
οποίοι ανέρχονται συνολικά στους πενήντα (50).

Κατά την ίδια σύνοδο εγκρίθηκαν επίσης τρεις (3) συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί για τον 
κρατικό προϋπολογισμό του 2020 και εννέα (9) συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί για τους 
προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

Υπογραμμίζεται στο σημείο αυτό η παρατηρηθείσα για πρώτη φορά με ελάχιστες εξαιρέσεις 
πλήρης συμμόρφωση των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου με την εκ του νόμου 
υποχρέωσή τους προς κατάθεση του ετήσιου προϋπολογισμού τους στη Βουλή προς έγκριση 
το αργότερο τρεις (3) μήνες προ της υπό του οικείου νόμου καθοριζόμενης ημερομηνίας 
ενάρξεως του οικονομικού έτους στο οποίο αυτός αναφέρεται, σύμφωνα με το άρθρο 3(4) του 
περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμού) Νόμου του 1981 (Αρ. 
Νόμου 194 του 1987).  

Το ως άνω γεγονός, το οποίο υπήρξε το αποτέλεσμα των συνεχών οχλήσεων της Βουλής και του 
ίδιου του Προέδρου της Βουλής, κατέστησε δυνατή την έγκριση του μεγαλύτερου μέρους των 
προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου εντός των νόμιμων περιθωρίων 
και εν πάση περιπτώσει πριν από την έναρξη του οικείου οικονομικού έτους, έτσι που η πλήρης 
υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής εκάστου να καθίσταται ευχερέστερη.  

1.6.   Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

Στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά την υπό 
επισκόπηση σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή ενενήντα τέσσερα (94) συνολικά νομοσχέδια 
και κανονισμοί, από τα οποία ψηφίστηκαν σε νόμους τριάντα έξι (36) σχέδια νόμου. 
Απορρίφθηκε επίσης ένα (1) νομοσχέδιο και αποσύρθηκε ένα (1), ενώ εγκρίθηκαν είκοσι 
πέντε (25) κανονισμοί. Τα εναπομείναντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου 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 της εξέτασής τους.

Όλα τα εξετασθέντα και ψηφισθέντα σε νόμους εναρμονιστικά νομοσχέδια και κανονισμοί 
εμφαίνονται στον Τόμο B΄ της παρούσας έκθεσης πεπραγμένων. 

1.7. Δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για αναπομπή νόμων/
          αποφάσεων

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή προς 
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επανεξέταση κατ’ επίκλησιν του άρθρου 51.1 του συντάγματος είκοσι πέντε (25) νόμους και 
δύο (2) αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Από το σύνολο των αναπεμφθέντων νόμων δεκατέσσερις (14) νόμοι και μία (1), εκ των δύο 
αποφάσεων αναπέμφθηκαν για τυπικούς λόγους, συνακόλουθα οι σχετικές αναπομπές έγιναν 
αποδεκτές από το σώμα. Συναφώς, όλοι οι αναπεμφθέντες νόμοι, όπως και οι αναπεμφθείσες 
αποφάσεις της Βουλής αναφέρονται αναλυτικά στον Τόμο Β΄.

1.8. Δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για αναφορά νόμων/αποφάσεων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας το δικαίωμα του άρθρου 140 του συντάγματος, 
υπέβαλε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με τρεις (3) νόμους. Οι αναφερθέντες 
νόμοι αναφέρονται αναλυτικά στον Τόμο Β΄.

1.9. Αιτήματα αποδέσμευσης κονδυλίων

Κατά την υπό επισκόπηση Τέταρτη Σύνοδο αποδεσμεύτηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή 
αριθμός κονδυλίων, με σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών από 
υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. Τα εν λόγω κονδύλια είχαν δεσμευτεί από την 
ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση των αντίστοιχων προϋπολογισμών με την ένθεση 
σχετικών σημειώσεων έναντι των αντίστοιχων άρθρων. Ειδικότερα, εγκρίθηκαν εκατό δεκαέξι 
(116) αποδεσμεύσεις κονδυλίων, εκ των οποίων οι εκατό δεκατέσσερις (114) αφορούσαν 
στον κρατικό προϋπολογισμό του 2020 και οι δύο (2) σε προϋπολογισμούς νομικών προσώπων 
δημόσιου δικαίου.

1.10. Αιτήματα εξαίρεσης από την αναστολή πλήρωσης θέσεων

Η καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή εξέτασε κατά την παρελθούσα σύνοδο ενενήντα επτά (97) 
αιτήματα εξαίρεσης από την αναστολή πλήρωσης θέσεως στον δημόσιο και στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών 
Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου [(Αρ. Νόμου 2(Ι) 
του 2013], σε σύγκριση με ογδόντα τρία (83) αιτήματα κατά την προηγούμενη σύνοδο. Συναφώς, 
αποπαγοποιήθηκε σημαντικός αριθμός θέσεων για την κάλυψη αναγκών διάφορων υπουργείων 
και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και των αναγκών της δικαστικής εξουσίας, 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κυπριακού στρατού 
και της αστυνομίας.

Α.2. Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Κατά την Τέταρτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
παράλληλα με το νομοθετικό έργο που παρήγαγε, άσκησε άμεσα έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία 
μέσω της εγγραφής θεμάτων στο Κεφάλαιο Τέταρτο και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές με τη 
διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, καθώς και της υποβολής ερωτήσεων προς την κυβέρνηση.

Α. Νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος
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2.1. Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση

 Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ενεγράφη στο Κεφάλαιο Τέταρτο για συζήτηση στην ολομέλεια 
της Βουλής ένα (1) νέο θέμα, του οποίου η συζήτηση εκκρεμεί, όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα 
ΙV. Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος 
- Γραφικές Παραστάσεις.

2.2. Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών

Η υποβολή ερωτήσεων από τα μέλη του σώματος προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους 
υπουργούς αποτελεί έναν αξιόλογο τομέα δράσης των βουλευτών και συνάμα μέσο άσκησης 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού με τις υποβαλλόμενες ερωτήσεις η Βουλή πληροφορείται 
για τις προθέσεις της κυβέρνησης ή τα μελετώμενα μέτρα για συγκεκριμένο θέμα γενικού 
ενδιαφέροντος ή διερευνά τα αίτια ή τους σκοπούς πράξεων ή παραλείψεων της εκτελεστικής 
εξουσίας. Κατά την Τέταρτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου υποβλήθηκαν 
από τους βουλευτές εξακόσιες επτά (607) ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην 
αρμόδιους υπουργούς εξακόσιες (600) απαντήσεις, από τις οποίες διακόσιες δέκα (210) 
αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταχωρίζονται 
και στο σχετικό μέρος της ιστοσελίδας της Βουλής. Συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με τις 
υποβληθείσες ερωτήσεις και τις ληφθείσες απαντήσεις περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - 
Γραφικές Παραστάσεις.

2.3. Αυτεπάγγελτη εξέταση θεμάτων

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο πλαίσιο άσκησης 
κοινοβουλευτικού ελέγχου ανέπτυξαν πλούσιο έργο, εγγράφοντας και εξετάζοντας πολύ μεγάλο 
αριθμό θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού 41Α.  

Όπως είναι γνωστό, βάσει του εν λόγω κανονισμού, κάθε επιτροπή, εκτός από τα παραπεμπόμενα 
ενώπιόν της από την ολομέλεια του σώματος θέματα, δύναται να εξετάζει και οποιαδήποτε άλλα 
θέματα αρμοδιότητάς της με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο 
και/ή αναγκαίο λόγω της σημασίας ή του επίκαιρου του προτεινόμενου προς συζήτηση θέματος, 
ενώ για την εγγραφή θέματος πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στον πρόεδρο της οικείας επιτροπής 
σχετικά αιτιολογημένη πρόταση.

Συναφώς, κατά την παρελθούσα σύνοδο ενεγράφησαν διακόσια είκοσι τρία (223) θέματα 
με την ως άνω διαδικασία και αποσύρθηκαν επτά (7). Τα εγγραφέντα με τη διαδικασία του 
αυτεπαγγέλτου θέματα εμφαίνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Β΄. Συγκριτικά στοιχεία για τις 
πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

Τα σημαντικότερα θέματα τα οποία εξετάστηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές κατά την 
παρελθούσα σύνοδο είναι τα ακόλουθα:

Η διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία 
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προέλευσης και η εφαρμογή του προτύπου CYS94/1985 του πιο πάνω προϊόντος.

Η διαδικασία μεταφοράς των πετρελαιοδεξαμενών και δεξαμενών υγραερίου από τη 
Δεκέλεια και κατά πόσο έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά τους.

Η μη παροχή τιμητικού επιδόματος αναπήρων πολέμου ή/και του τιμητικού επιδόματος των 
ατόμων που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής 
σε άτομα που τραυματίστηκαν εν υπηρεσία υπερασπιζόμενοι την ΚΔ κατά το πραξικόπημα.

Η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της ΚΔ.

Ειδικότερα:

1.    Αυξημένες μεταναστευτικές ροές-Πολιτική ασύλου-Τρόποι αντιμετώπισης.

2.    Η λειτουργία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας:

    α. Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2018.

   β. Η πορεία εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια     
           Υπηρεσία Νόμου μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον εν λόγω νόμο.

3.    Η λειτουργία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.

4.   Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας.

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

Το σχέδιο «Εστία», οι προθέσεις και ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για την εκπόνηση 
σχετικού σχεδίου για τα πρόσωπα που δε δύναται να ενταχθούν στο σχέδιο «Εστία», καθώς 
και οι συνεπείς δανειολήπτες.

Το δημόσιο χρέος της ΚΔ και ειδικότερα κατά πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε το δημόσιο χρέος, 
οι αποφάσεις εξόδου στις αγορές, η αναχρηματοδότηση και το κόστος δημόσιου χρέους, 
τα κριτήρια επιλογής αποπληρωμής δανεισμών και οι ρήτρες συμβάσεων ομολόγων.

Τα δικαιώματα των εκ μητρογονίας προσφύγων που δεν έτυχαν οποιασδήποτε στήριξης 
λόγω της νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι το 2013 και η ανάγκη μελέτης τρόπων στήριξής 
τους στη βάση της νέας νομοθεσίας και κανονισμών.

Η δημιουργία Αρχείου Προσφύγων.

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία από τη χρήση του δικτύου 5G.

Τα τεκταινόμενα στον τομέα της υγείας σε σχέση με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης 
του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).
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Επισημαίνεται ότι, πέραν της προβλεπόμενης στον Κανονισμό 41Α διαδικασίας εγγραφής θεμάτων, 
στο πλαίσιο της λειτουργίας τους οι επιτροπές σε πλείστες όσες περιπτώσεις ζήτησαν απευθείας 
ενημέρωση από την εκτελεστική εξουσία για σημαντικά ζητήματα της κοινωνικοοικονομικής 
ζωής του τόπου.

Τα σημαντικά θέματα για τα οποία οι επιτροπές ζήτησαν ενημέρωση περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα VI, Δεύτερο Μέρος.

Επισημαίνεται πάντως η ανάγκη αποφόρτισης του πινακίου κάθε επιτροπής από τη σωρεία 
θεμάτων που εγγράφονται και συζητιούνται με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, καθώς πολλά 
εξ αυτών έχουν χάσει τη σημασία και/ή τον επίκαιρο χαρακτήρα τους.

Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο όπως οι επιτροπές προβαίνουν σε πιο στενή παρακολούθηση 
της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων, μη αποκλειομένης της ανάληψης περαιτέρω 
ενεργειών παρακολούθησης, όπως η σύνταξη σημειωμάτων, η επισήμανση κατά τον 
αποφασισθέντα εκάστοτε τρόπο στην εκτελεστική εξουσία των δεσμεύσεών της και άλλες 
συναφείς ενέργειες, κυρίως με τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προς την ολομέλεια του 
σώματος, έτσι που ο έλεγχος των πράξεων της κυβέρνησης να μην είναι αποσπασματικός.

Α.3. Ad Hoc Koινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Θεμάτων  
         που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο συστάθηκε με απόφαση του σώματος, ημερομηνίας 3ης Ιουλίου 
2020, η Ad Hoc Koινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια 
Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, αρχικά με όρους εντολής τη συζήτηση ζητημάτων που 
προέκυψαν από τη λεγόμενη «Λίστα Γιωρκάτζη» (εφεξής «Λίστα») και σε μεταγενέστερο στάδιο 
με ευρύτερους όρους εντολής, βάσει των οποίων η επιτροπή καλείται να εξετάσει ευρύτερα 
ζητήματα που αφορούν σε δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων με επίκεντρο το ενδεχόμενο 
ευνοϊκής και/ή χαριστικής μεταχείρισής τους από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η επιτροπή  συναφώς, στο πλαίσιο των αρχικών όρων εντολής της, υπέβαλε στην ολομέλεια του 
σώματος δύο εισηγήσεις αναφορικά με το ζήτημα της άμεσης δημοσιοποίησης ή μη της Λίστας.  

Με το πρώτο σχέδιο απόφασης υποβλήθηκε εισήγηση για δημοσιοποίηση αυτούσιας της Λίστας 
στις 17 Ιουλίου 2020, υπό την αίρεση της έκδοσης της σχετικής απόφασης της Βουλής από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας διά δημοσίευσης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 του συντάγματος.

Με το δεύτερο σχέδιο απόφασης υποβλήθηκε εισήγηση για δημοσιοποίηση της Λίστας την 
31η Ιουλίου 2020, ώστε στο μεταξύ να επέρχονταν σε αυτήν οι δέουσες διορθώσεις προς 
επικαιροποίησή της και διόρθωση λανθασμένων ή ανακριβών στοιχείων.

Η ολομέλεια του σώματος προχώρησε σε έγκριση της πρώτης εισήγησης για άμεση δημοσιοποίηση 
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της Λίστας και την παραπομπή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς δημοσίευση. Παρά ταύτα, 
η εν λόγω απόφαση αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για λόγους που αφορούσαν 
σε αναρμοδιότητα αυτού να προβεί σε δημοσίευσή της, καθότι, όπως σχετικά σημειώθηκε στη 
σχετική επιστολή, βάσει νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου η εν λόγω απόφαση συνιστά 
πολιτική πράξη και όχι πράξη νομοθετικού περιεχομένου, συνεπώς εκφεύγει της υποχρέωσης 
του Προέδρου της Δημοκρατίας προς δημοσίευσή της.

Πέραν των πιο πάνω, την 31η Ιουλίου 2020 η επιτροπή υπέβαλε επίσης στο σώμα ενδιάμεση 
ενημερωτική έκθεση για τις μέχρι τον δεδομένο χρόνο εργασίες της, καθώς και για τα ευρήματά 
της σε σχέση με την εκ πρώτης όψεως επισκόπηση της Λίστας.

Α. Νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος
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Β. Συνεδριάσεις ολομέλειας

1.  Τακτικές, έκτακτες, ειδικές συνεδριάσεις
Κατά την Τέταρτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκαν τριάντα (30) 
συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος, εκ των οποίων οι είκοσι οκτώ (28) ήταν τακτικές και οι 
υπόλοιπες δύο (2) ειδικές. Όλες πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής κ. 
Δημήτρη Συλλούρη.

Η ολομέλεια συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση την οποία προσφώνησε ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας κ. 
Michael D. Higgins και σε επετειακή συνεδρίαση για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής. Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας παρατίθενται 
στο Παράρτημα VII, Δεύτερο Μέρος, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες 
συνόδους στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

2.  Ψηφίσματα
Κατά την εν λόγω σύνοδο κατατέθηκαν στην ολομέλεια δέκα (10) σχέδια ψηφίσματος, τα οποία 
αφορούσαν την προσπάθεια της Τουρκίας να αλλάξει το καθεστώς της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου, την αναβάθμιση της συμμετοχής της ΚΔ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, τις κακόβουλες πυρκαγιές στην περιοχή του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου Ακάμα, τη δήλωση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής (ΗΠΑ) σχετικά με τους παράνομους 
ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ 
Τουρκίας και κυβέρνησης Σαράτζ της Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, την 
επέτειο των εβδομήντα πέντε χρόνων από την αντιφασιστική νίκη των λαών, τη διάνοιξη των διόδων 
στα Κόκκινα και στο Πυρόι και τους σχεδιασμούς της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία 
Σοφία σε τζαμί. Εννέα (9) από αυτά εγκρίθηκαν από την ολομέλεια και το ένα (1) εκκρεμεί. Αναλυτικά 
στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα VIII, Δεύτερο Μέρος.

3.  Αποφάσεις της ολομέλειας
Η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε με αποφάσεις της τον τελικό απολογισμό για το έτος 2018, τον 
προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2020, διενέργεια δαπάνης από 
νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020, κυβερνητική 
εγγύηση προς την εταιρεία «Alfa Mediterranean Enterprises Ltd», σύγκληση συνεδριών της ολομέλειας 
του σώματος και των κοινοβουλευτικών επιτροπών σε χώρο ή τόπο εκτός του κτιρίου της Βουλής, 
δημοσιοποίηση της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη», καθώς και καταλόγους θέσεων εισδοχής στη 
δημόσια υπηρεσία. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα IX, Δεύτερο Μέρος.

4.  Αναφορές του Προέδρου προ ημερησίας διατάξεως
Σε αρκετές συνεδριάσεις της ολομέλειας ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε προ ημερησίας διατάξεως, 
ως είθισται, σε επετείους, παγκόσμιες ημέρες, καθώς και σε γεγονότα της επικαιρότητας. Αναλυτικά 
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στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα Χ, Δεύτερο Μέρος.

5.  Προσφωνήσεις - αντιφωνήσεις Βουλής
Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής πραγματοποιήθηκαν επίσης τρεις (3) 
προσφωνήσεις του Προέδρου του σώματος με αντίστοιχες αντιφωνήσεις από ξένους αξιωματούχους 
που επισκέφθηκαν το κυπριακό κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 
κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας κ. 
Michael D. Higgins, σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2019, και από την 
Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της ΕΕ κ. Στέλλα Κυριακίδου την 21η Φεβρουαρίου 2020.

6.  Απουσίες βουλευτών 
Συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η καθιερωθείσα κατά τη Δεύτερη Σύνοδο της 
Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου πρακτική της ενημέρωσης του σώματος προ ημερησίας διατάξεως για 
τις απουσίες βουλευτών από συνεδριάσεις της ολομέλειας λόγω συμμετοχής τους σε κοινοβουλευτικές 
αποστολές στο εξωτερικό. Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους σχετικά με την 
παρουσία των βουλευτών στις συνεδριάσεις της ολομέλειας παρατίθενται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές 
Παραστάσεις.

7.  Κατάθεση εγγράφων και διορισμών διοικητικών συμβουλίων 
     νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου 
Κατά την υπό αναφορά σύνοδο, πέρα από την κατάθεση νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου και κανονισμών, 
κατατέθηκαν στην ολομέλεια τόσο από την εκτελεστική εξουσία όσο και από ανεξάρτητους φορείς/
αξιωματούχους εκθέσεις, κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και ειδικά εντάλματα 
πληρωμής. Αναλυτικά όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής παρατίθενται στο Παράρτημα XI, 
Δεύτερο Μέρος.

Κατατέθηκαν επίσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(β) των περί Ορισμένων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988-2013, οι 
διορισμοί διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που έλαβαν χώρα κατά την 
υπό επισκόπηση σύνοδο. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα ΧII, Δεύτερο Μέρος. 

8.  Πρακτικά ολομέλειας, ψηφιοποίηση και ευρετηρίασή τους 
Πρακτικά ολομέλειας και ψηφιοποίησή τους

Στον τομέα της γλωσσικής και εκδοτικής επιμέλειας των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας 
τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η προθεσμία που θέτει ο Κανονισμός της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για ετοιμασία των κειμένων, τα οποία βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση όλων των 
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βουλευτών για έλεγχο των αγορεύσεών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της οικονομικής 
περισυλλογής, αλλά και της οικολογικής ευαισθησίας που επιδεικνύει το κοινοβούλιο, τα κείμενα αυτά 
διατίθενται πλέον στους βουλευτές μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του εσωτερικού δικτύου της 
Βουλής. Τα πρακτικά της ολομέλειας καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα της Βουλής αμέσως μετά 
τον έλεγχο και τη γλωσσική επιμέλειά τους, δηλαδή μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την 
ημέρα της συνεδρίασης της ολομέλειας την οποία αφορούν. 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ολοκληρώθηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής 
το έργο που ανέλαβε πριν από τέσσερα χρόνια για ψηφιοποίηση των πρακτικών της ολομέλειας 
τριάντα εννέα (39) συνόδων (από το 1960 μέχρι και το 1998), που υπήρχαν μόνο σε έντυπη μορφή 
και όχι και σε ψηφιακή, γεγονός που αποτελούσε ιδιαιτέρως ανασταλτικό παράγοντα στη μελέτη της 
ιστορίας του κοινοβουλίου, αλλά και στη χρήση από τα μέλη και το προσωπικό του κοινοβουλίου των 
πρακτικών της ολομέλειας. Επιπλέον, κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο πραγματοποιήθηκε η ενοποίηση 
των συνεδριάσεων της ολομέλειας μέχρι και το 2019 κατά σύνοδο. Με την ένταξή τους σε μορφή PDF 
(OCR) στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου έχει επίσης καταστεί δυνατή η εφαρμογή σε αυτά μηχανής 
αναζήτησης, όταν παρίσταται ανάγκη εντοπισμού προηγούμενων συζητήσεων, αποφάσεων, εκθέσεων, 
ερωτήσεων, απαντήσεων κ.ά. 

Ευρετηρίαση πρακτικών ολομέλειας

Η χρήση των πρακτικών ενός κοινοβουλίου χωρίς την ύπαρξη σχετικών ευρετηρίων είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολη, αν όχι ανέφικτη. Ο εντοπισμός συγκεκριμένων συζητήσεων, εκθέσεων, ερωτήσεων κ.ά. από 
τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής ή ιστορικούς και ερευνητές μέσα από τις σελίδες πρακτικών 
εξήντα χρόνων κοινοβουλευτικής ιστορίας είναι, εννοείται, άκρως χρονοβόρος. Συνεπώς, η ευρετηρίαση 
των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης ενός 
θέματος αποτελεί πλέον επιτακτικό αίτημα των καιρών. 

Ανταποκρινόμενη στις πιο πάνω απαιτήσεις, η εντεταλμένη υπηρεσία της Βουλής συνέχισε να 
εφαρμόζει και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο το φιλόδοξο πρόγραμμα σύνταξης του ευρετηρίου 
κάθε συνόδου. Τα ευρετήρια που αφορούν τις εργασίες και τη σύνθεση της νυν Βουλής, δηλαδή το 
ευρετήριο της Έκτακτης Συνόδου της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου, καθώς και τα ευρετήρια της 
Πρώτης και της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου έχουν ολοκληρωθεί 
και σύντομα θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν στα μέλη της Βουλής, καθώς και σε βιβλιοθήκες 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ευρετήρια της Τρίτης και της Τέταρτης Συνόδου βρίσκονται και αυτά 
σε τελικό στάδιο σύνταξης. Τα ευρετήρια απαρτίζονται από δύο μέρη, το θεματικό ευρετήριο, στο οποίο 
καταχωρίζονται χρονολογικά σε λήμματα, αναλόγως του αντικειμένου που αυτά πραγματεύονται, όλα 
τα θέματα των συνεδριάσεων μιας συνόδου, και το κατά βουλευτή ευρετήριο, στο οποίο εμφαίνεται 
όλη η δραστηριότητα κάθε βουλευτή στα πλαίσια των εργασιών της ολομέλειας, δηλαδή οι αγορεύσεις 
του σε οποιοδήποτε θέμα, η κατάθεση προτάσεων νόμου, οι ερωτήσεις που υπέβαλε προς τους καθ’ 
ύλην αρμόδιους υπουργούς και οι σχετικές απαντήσεις που έλαβε, καθώς και τα θέματα που ενέγραψε 
για συζήτηση στο Τέταρτο Κεφάλαιο.
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Στη βάση των όσων έχουν προαναφερθεί και στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της Βουλής για 
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα ευρετήρια, 
πέραν της έντυπης έκδοσής τους, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Βουλής. Περαιτέρω, 
σημειώνεται η πρόθεση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας για αναζήτηση, εξασφάλιση και εφαρμογή 
μηχανής ηλεκτρονικής αναζήτησης, που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους [βουλευτές, υπηρεσίες της 
Βουλής, ερευνητές, λειτουργούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και ευρύ κοινό] να εντοπίζουν 
γρήγορα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα απασχόλησε την ολομέλεια της Βουλής στα εξήντα 
χρόνια της κοινοβουλευτικής μας ιστορίας.

Σημειώνεται επίσης ότι μελλοντικό στόχο αποτελεί και η μελέτη και η υιοθέτηση μεθόδων ευρετηρίασης 
πρακτικών της ολομέλειας που ακολουθούνται από άλλα κοινοβούλια.

Β. Συνεδριάσεις ολομέλειας
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Γ. Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά τη διάρκεια της παρελθούσας συνόδου η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε σε σχετικά 
ικανοποιητικό, αν και όχι στον επιθυμητό, βαθμό με αρκετές από τις δραστηριότητες που απορρέουν από 
τον ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου κράτους μέλους της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών 
στην ομαλή λειτουργία των εργασιών της Βουλής λόγω της πανδημίας του COVID-19. 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. 

Από το 2006 οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Βουλή των Αντιπροσώπων 
για τα θέματα αυτά λαμβάνονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με απόφαση του 
τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso να αποστέλλονται κατευθείαν στα 
εθνικά κοινοβούλια όλα τα νομοθετικά και συμβουλευτικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με 
την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 τα εν λόγω έγγραφα 
διαβιβάζονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, απευθείας 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά 
με τον Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ΕΕ. Περαιτέρω, πληροφορίες και στοιχεία για τα πιο 
πάνω θέματα εξασφαλίζονται μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών για την ΕΕ μεταξύ 
των εθνικών κοινοβουλίων (Interparliamentary EU Information Exchange-IPEX), του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (European Centre for Parliamentary Research 
and Documentation - ECPRD), καθώς επίσης μέσω του δικτύου των μόνιμων αντιπροσώπων των 
εθνικών κοινοβουλίων στο ΕΚ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε μία συνάντηση της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC), στην 62η, που πραγματοποιήθηκε στο 
Ελσίνκι της Φινλανδίας (1η-3 Δεκεμβρίου 2019), δεδομένου ότι η 63η Διάσκεψη ακυρώθηκε λόγω 
της πανδημίας του COVID-19, καθώς επίσης στην Έκτακτη Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσε η Κροατική Προεδρία (16 Ιουνίου 2020). Περαιτέρω, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε δύο Διασκέψεις των Προέδρων της COSAC, εκ των 
οποίων η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας από τις 19 έως τις 20 Ιανουαρίου 2020 
και η δεύτερη μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16 Ιουνίου 2020 λόγω της πανδημίας, αντίστοιχα.

Επίσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε μέσω αντιπροσωπίας της με επικεφαλής τον 
αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών σε διάσκεψη της Μικτής Ομάδας 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ, στην πέμπτη συνάντηση της ΜΟΚΕ, που 
πραγματοποιήθηκε στο ΕΚ και διοργανώθηκε από κοινού από το ΕΚ και το Κοινοβούλιο της Φινλανδίας, 
στις Βρυξέλλες (23-24 Σεπτεμβρίου 2019). Λόγω της πανδημίας COVID-19 η Κροατική Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2020 αποφάσισε όπως αναβληθεί η έκτη συνάντηση 
της ΜΟΚΕ και η ανταλλαγή απόψεων των μελών της γίνει στο πλαίσιο γραπτής διαδικασίας επί των 
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θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της αναβληθείσας συνάντησης, όπου η αντιπροσωπία της Βουλής 
συμμετείχε με αποστολή γραπτών ερωτημάτων και παρατηρήσεων. Περαιτέρω, αντιπροσωπία της 
Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε σε δύο Διακοινοβουλευτικές Διασκέψεις για την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 
Άμυνας (ΚΠΑΑ), που πραγματοποιήθηκαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας (2-4 Σεπτεμβρίου 2019) και στο 
Ζάγκρεμπ της Κροατίας (2-4 Μαρτίου 2020), αντίστοιχα. Επίσης, αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε 
σε δύο Διακοινοβουλευτικές Διασκέψεις για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση στην ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας (29 Σεπτεμβρίου-1η 
Οκτωβρίου 2019) και στις Βρυξέλλες (18-19 Φεβρουαρίου 2020), αντίστοιχα. 

Εκτενέστερη αναφορά σε σχέση με τις προαναφερθείσες διασκέψεις περιλαμβάνεται στην Ενότητα Δ΄- 
Κοινοβουλευτική διπλωματία.

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες των κοινοβουλευτικών επιτροπών σε θέματα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος κατά την υπό επισκόπηση περίοδο περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Δεύτερο Μέρος.

1.   Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό  
     κεκτημένο
Κατά τη διάρκεια της παρελθούσας περιόδου κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων συνολικά 
ενενήντα τέσσερα (94) νομοσχέδια και κανονισμοί στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής 
νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για τα οποία γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην Ενότητα Α΄ - 
Νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος. 

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

Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή και άλλες 
αρμόδιες επιτροπές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα ακόλουθα έγγραφα απευθείας μέσω 
του εσωτερικού δικτύου ενημέρωσης της Βουλής e-OASIS, καθώς επίσης μέσω του εσωτερικού 
διαδικτυακού συστήματος «η-Συνεργασία»:

α.     Ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.

β.     Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.

γ.     Ημερήσιες διατάξεις της ολομέλειας του ΕΚ.

δ.     Αποτελέσματα των εργασιών της ολομέλειας του ΕΚ.

Γ. Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ε.     Σημειώματα, ανακοινωθέντα ή εκθέσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

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

ζ.     Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

η.     Άλλα έγγραφα στρατηγικού χαρακτήρα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπου κρίθηκε αναγκαίο, τα πιο πάνω έγγραφα συνοδεύονταν από υπηρεσιακά σημειώματα.

Στα πιο πάνω πλαίσια αξίζει να επισημανθεί η πολύτιμη συμβολή του προαναφερθέντος συστήματος 
«η-Συνεργασία» στην απρόσκοπτη ενημέρωση των μελών του σώματος για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό 
χώρο, αλλά και γενικότερα για θέματα της ΕΕ κατά τη διάρκεια της επιβολής περιοριστικών μέτρων στη 
διακίνηση για σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας.

Στα ίδια πλαίσια αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή των μόνιμων αντιπροσώπων της Βουλής στο ΕΚ 
υπήρξε καθοριστική τόσο σε σχέση με την πληρέστερη ενημέρωση του σώματος όσο και σε σχέση με 
την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των εργασιών του.

Πιο κάτω παρατίθενται σε συντομία τα πιο σημαντικά θέματα που εξετάστηκαν κατά την παρελθούσα 
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. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε τις εξελίξεις αναφορικά 
με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 σε συνεδρία της που 
πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών. Στα πλαίσια της εν λόγω συνεδρίασης 
τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν για τις θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση με την 
πρόσφατη συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επί του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και 
ειδικότερα όσον αφορά το νέο μέσο ανάκαμψης της ΕΕ για την επόμενη γενιά.

Επίσης, στα πλαίσια συνεδρίας της η πιο πάνω επιτροπή ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών 
για τη Δέκατη Πέμπτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο της ΕΕ σε σχέση με την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 (Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή) για το έτος 2018. 
Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και προβλήματα που 
παρατηρούνται σε σχέση με τη διέλευση προσώπων και εμπορευμάτων μέσω της Πράσινης Γραμμής 
όπως περιλαμβάνονται στην εν λόγω έκθεση.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της απελθούσης περιόδου και ειδικότερα κατά την περίοδο της εφαρμογής 
περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση για σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους Υπουργούς 
Εξωτερικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε η ευρωπαϊκή 
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πολιτική αντιμετώπισης του COVID-19 και ο επαναπατρισμός των Κυπρίων φοιτητών. Συγκεκριμένα, 
την επιτροπή απασχόλησε το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λήφθηκαν στο επίπεδο 
της ΕΕ, καθώς επίσης θέματα που αφορούν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Όσον αφορά το θέμα της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις 
σχετικές εξελίξεις στο επίπεδο της ΕΕ. Περαιτέρω, σε σχέση με το ίδιο θέμα αριθμός νομοσχεδίων που 
αφορούν τη ρύθμιση ζητημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν στην περίπτωση μη συντεταγμένης 
εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ εξετάστηκαν στις καθ’ ύλην αρμόδιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές και παραπέμφθηκαν στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση, έτσι ώστε η ΚΔ να βρίσκεται 
σε ετοιμότητα σε μια τέτοια περίπτωση.

Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συζήτησε, στην παρουσία των Υπουργών 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον στόχο και τις 
πολιτικές της κυβέρνησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια 
2021-2030. Στη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν πτυχές του εθνικού σχεδίου δράσης και 
επεξηγήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για βελτίωση των επιδόσεων της Κύπρου σε διάφορους τομείς 
όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα, όπως για παράδειγμα τις μεταφορές, την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων, τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως 
επίσης θέματα που αφορούσαν τη χρηματοδότηση των εν λόγω δράσεων.

Επίσης, 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 2018 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.

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:

α.      Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το     
        Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

β.        Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τη
     Δέκατη Πέμπτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την εφαρμογή του   
        Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 (Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή) [έγγραφο COM(2019) 323].

γ.    Διαβούλευση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τους   
     Υπουργούς Εξωτερικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τον επαναπατρισμό των  
    φοιτητών μας στην Κύπρο και την ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπισης του κορωνοϊού (μέσω  
        τηλεδιάσκεψης). 

Γ. Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
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δ.     Στόχος και πολιτικές της κυβέρνησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Κλίμα και   
        την Ενέργεια 2021-2030. 

ε.     Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  
        για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και για τυχόν  
        προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία  
        2014/26/ΕΕ. 

στ.   Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος   
        2018 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.

ζ.     Η εφαρμογή της Οδηγίας για τα αστικά λύματα 91/271/ΕΟΚ και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας  
        και τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος για την πλήρη εφαρμογή τους.

η.     Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  
        για τις ενέργειες που γίνονται από το Υπουργείο Άμυνας για ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας  
        υψηλής τεχνολογίας με αξιοποίηση κονδυλίων στα πλαίσια της Μόνιμης Διαρθρωμενής   
        Συνεργασίας.

θ.     Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών    
        και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναφορικά με το ερωτηματολόγιο για την 32η εξαμηνιαία έκθεση  
        της COSAC.

Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων για νέες νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ ή γενικότερα για ευρωπαϊκά 
θέματα αναρτήθηκαν, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, στην πλατφόρμα ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ (ΙΡΕΧ), η οποία παρέχει παράλληλα 
στη Βουλή τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις αντίστοιχες δραστηριότητες των άλλων εθνικών 
κοινοβουλίων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο πλαίσιο τόσο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όσο και οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές στο εξειδικευμένο πεδίο δράσης 
τους πραγματοποίησαν αριθμό συνεδριάσεων στις οποίες κλήθηκαν εκπρόσωποι της εκτελεστικής 
εξουσίας και οργανωμένα σύνολα. Όλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για συγκεκριμένες νομοθετικές 
προτάσεις και άλλα θέματα που συζητούνται στο επίπεδο της ΕΕ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρεί σημαντική την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων 
ενδιαφερόμενων πολιτών στη διαδικασία αυτή. Εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο ακολουθείται η διαδικασία 
αυτή σε όλα τα κοινοβούλια της ΕΕ είναι ακριβώς η ανάγκη να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα που 
παρουσιάζεται λόγω της μεγάλης απόστασης των πολιτών κάθε χώρας μέλους από το κέντρο λήψης 
αποφάσεων. Η εμπλοκή των πολιτών και η πρόσκληση συχνότερα και πιο συστηματικά ενδιαφερόμενων 
ομάδων στις συνεδρίες των αρμόδιων επιτροπών καθιστούν τους πολίτες κοινωνούς των θεμάτων για 
τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις στην ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο η Βουλή των Αντιπροσώπων ως εθνικό 
κοινοβούλιο κράτους μέλους της ΕΕ δύναται να αποστείλει είτε Γνώμη στο πλαίσιο του πολιτικού 
διαλόγου εθνικών κοινοβουλίων-ΕΕ είτε Αιτιολογημένη Γνώμη σε σχέση με παραβίαση της αρχής της 
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επικουρικότητας. Για τις Γνώμες αυτές ενημερώνεται η ολομέλεια της Βουλής. Στον τομέα αυτό υπάρχει 
ευρύ πεδίο αξιοποίησης του μηχανισμού της Συνθήκης της Λισαβόνας από το κυπριακό κοινοβούλιο, 
ειδικότερα σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κύπρο.

Οι εν λόγω συναντήσεις κρίνονται ως ιδιαίτερης σημασίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού 
της παρέχεται η ευκαιρία αφενός να ενημερώνεται για τις θέσεις της κυβέρνησης επί ευρωπαϊκών 
θεμάτων και αφετέρου να διατυπώνει τις δικές της εισηγήσεις κατά τη διαμόρφωση των θέσεων της 
ΚΔ σε επίπεδο ΕΕ, τηρουμένης της αυστηρής διάκρισης των εξουσιών που προβλέπεται στο κυπριακό 
συνταγματικό πλαίσιο. 

Συνεργασία με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές

Σε συνάφεια με τα προαναφερθέντα βασική επιδίωξη του Προέδρου της Βουλής είναι επίσης η θεσμοθέτηση 
συναντήσεων με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές επί συστηματικής βάσης. Αυτό αποφασίστηκε στη 
μεταξύ τους συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017. Όπως και σε προηγούμενες 
συνόδους, την παρελθούσα περίοδο η προσπάθεια ενημέρωσης των Κυπρίων ευρωβουλευτών από τη 
Βουλή για τα θέματα που απασχολούν την ολομέλεια και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ήταν συνεχής 
και αυτό γινόταν με την αποστολή των ημερήσιων διατάξεων όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών/
ολομέλειας και των νομοσχεδίων και εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αποστέλλονται επίσης 
κατάλογοι με ευρωπαϊκά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή/και στις άλλες αρμόδιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, ούτως ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στους ευρωβουλευτές να διατυπώσουν σχετικά σχόλια 
και απόψεις επ’ αυτών και να επιτυγχάνεται συντονισμός δράσεων, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

Δεδομένου ότι η φυσική παρουσία των ευρωβουλευτών στις συζητήσεις που διεξάγονται στις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές και ιδιαίτερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων καθίσταται δύσκολη, η Βουλή των Αντιπροσώπων καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να 
λαμβάνει τις απόψεις τους, αλλά και να τους διαβιβάζει τις δικές της θέσεις επί σημαντικών ζητημάτων 
που αφορούν την Κύπρο, προκειμένου να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική η συμμετοχή της 
Βουλής στη διαμόρφωση των αποφάσεων στο επίπεδο της ΕΕ. Ωστόσο, λόγω και της πανδημίας του 
COVID-19 κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η συνεργασία της Βουλής των Αντιπροσώπων με τους 
Κυπρίους ευρωβουλευτές υπήρξε σχετικά περιορισμένη.

Συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης 

Σε συνέχεια της συζήτησης που διεξήχθη στο επίπεδο της ολομέλειας κατά την προηγούμενη 
σύνοδο αναφορικά με το Μέλλον της Ευρώπης, τέθηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ενώπιον 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων το έγγραφο σχετικής 
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις εργασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο της ΕΕ και η οποία αφορά μια σειρά θεμάτων 
που άπτονται της δομής και της λειτουργίας της ΕΕ. Επισημαίνεται συναφώς ότι η έναρξη των εργασιών 
της εν λόγω διάσκεψης είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου 2020 με προβλεπόμενη διάρκεια 
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τα δύο έτη, αλλά αυτή αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ως εθνικό κοινοβούλιο κράτους μέλους της ΕΕ αναμένεται να διαμορφώσει τις δικές 
της θέσεις σε σχέση με τα θέματα που θα απασχολήσουν τη διάσκεψη.

3.  Άλλα θέματα 
Παρακολούθηση των υποχρεώσεων υιοθέτησης του νέου ευρωπαϊκού 
κεκτημένου 

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

Πέραν των πιο πάνω ενεργειών, οι προσπάθειες της Βουλής στα πλαίσια της λειτουργίας των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών για έγκαιρη κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία των εναρμονιστικών 
νομοσχεδίων και κανονισμών συνεχίστηκαν και σε αυτή τη σύνοδο, ευελπιστώντας σε βελτίωση της 
κατάστασης.

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από το ευρωπαϊκό κεκτημένο

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

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

β.   Καταγραφή μετά την ψήφιση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων των υποχρεώσεων της εκτελεστικής  
   εξουσίας για υλοποίηση των προνοιών τους, ώστε να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά  
        διαστήματα κατά πόσο οι υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται.
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γ.     Παρακολούθηση σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα  
    της Δημοκρατίας της πορείας των νομοσχεδίων που πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή των  
       Αντιπροσώπων, ώστε να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός, αλλά και υπενθύμιση προς την  
        εκτελεστική εξουσία για τις υποχρεώσεις της.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της συνεργασίας που θεσπίστηκε κατά την προηγούμενη σύνοδο μεταξύ της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και της ιδρυθείσας Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, συνεχίστηκε η αλληλοενημέρωση και ο συντονισμός σε αριθμό θεμάτων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η προσπάθεια έγκαιρης εναρμόνισης της ημεδαπής νομοθεσίας με 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το ζήτημα της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, καθώς επίσης 
επιμέρους θέματα που συζητούνται στο επίπεδο της ΕΕ. 
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Δ. Κοινοβουλευτική διπλωματία

1.  Γενικά
Κατά την κοινοβουλευτική χρονιά Σεπτεμβρίου 2019-Αυγούστου 2020 η Βουλή των Αντιπροσώπων 
υπήρξε ποικιλοτρόπως παραγωγική και δραστήρια στον τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, με 
γνώμονα πάντα την προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της ΚΔ στο διμερές, περιφερειακό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιδιώκοντας την ευρηματικότητα και την καινοτομία, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων εντατικοποίησε τις προσπάθειές της για διεύρυνση του φάσματος των σχέσεών της 
με ξένα κοινοβούλια, διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και άλλους φορείς, παρά το δύσκολο 
και ασταθές πολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή και διεθνώς, με στόχο τη δημιουργία και/ή 
την περαιτέρω ενίσχυση επωφελών για την Κύπρο σχέσεων και αποδοτικών συνεργασιών που να 
καταλήγουν σε συγκεκριμένες δράσεις με απτά αποτελέσματα, όπου αυτό ήταν εφικτό. 

Παράλληλα, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν παρέλειπε να ενημερώνει για το κυπριακό πρόβλημα με 
κάθε ευκαιρία και να αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας 
και ως γέφυρας διαλόγου μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας τη 
γεωπολιτική της θέση, τις πολύ καλές σχέσεις της με τις γειτονικές της χώρες και την ιδιότητά της 
ως κράτους μέλους της ΕΕ. Δεν παρέλειπε ακόμα να στηλιτεύει, διά του Προέδρου και μελών της, 
τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, ενώ κλιμακώνονταν οι προκλήσεις επί του εδάφους, κυρίως 
σε ό,τι αφορά την Αμμόχωστο και την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της ΚΔ, κατά παράβαση 
του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, αντιμετωπίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις τις 
αντιδράσεις Τούρκων βουλευτών και τους γνωστούς τουρκικούς ισχυρισμούς. 

Η ενεργός συμμετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων στο διεθνές γίγνεσθαι είχε όπως πάντα γνώμονά 
της το διεθνές δίκαιο, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών. Στη βάση αυτή, η Βουλή ανέπτυξε δράσεις και θέσεις, στοχεύοντας στη δυναμική και 
ουσιαστική συμμετοχή της στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση απόψεων σε πολλούς τομείς και 
επίπεδα του διεθνούς χώρου, ενίοτε σε καίρια ζητήματα.

Η πλούσια διεθνής δραστηριότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων, τουλάχιστον όσον αφορά τις 
δραστηριότητες και/ή ανταλλαγές με φυσική παρουσία, διακόπηκε απότομα τον Μάρτιο του 2020, 
συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού και των πολύπλευρων επιπτώσεών της. Μέλη του σώματος 
συνέχισαν ωστόσο να συμμετέχουν ενεργά σε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στο ευρωπαϊκό και 
διεθνές πλαίσιο μέσω τηλεδιασκέψεων, οι οποίες μέχρι το τέλος Αυγούστου 2020 αριθμούσαν σε 48. Οι 
σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας και 
οι δυνατοί τρόποι αντιμετώπισής τους κυριάρχησαν στις διαδικτυακές κοινοβουλευτικές συναντήσεις. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη για στήριξη των εργαζομένων και των 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και για επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Σημαντικό επίσης θέμα συζήτησης αποτέλεσε η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης σε σχέση με το 
μεταναστευτικό πρόβλημα. Μέλη του σώματος τοποθετήθηκαν εκτενώς, ειδικότερα όσον αφορά την 
Κύπρο, ευρωπαϊκό κράτος πρώτης γραμμής, με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτητών ασύλων κατ’ αναλογία 
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πληθυσμού, ως αποτέλεσμα της μεθοδευμένης προώθησης παράνομων μεταναστών από την Τουρκία 
διά θαλάσσης ή μέσω των κατεχομένων και της άρνησης της χώρας αυτής να συνεργαστεί και σε αυτό 
το θέμα με την ΚΔ. Σε κάθε περίπτωση οι Κύπριοι βουλευτές τόνισαν την ανάγκη άμεσης αναθεώρησης 
του ευρωπαϊκού συστήματος για τη μετανάστευση και το άσυλο, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται η 
αναγκαία αλληλεγγύη και ο δίκαιος επιμερισμός των βαρών μεταξύ των κρατών μελών.   

Ο Πρόεδρος της Βουλής, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας του με ομολόγους του και προέδρους 
διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών, απέστειλε επιστολή αλληλεγγύης και συμπαράστασης με 
αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού, εκφράζοντας την επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων 
και της συνεργασίας στο διμερές και πολυμερές επίπεδο μετά το πέρας της πανδημίας. 

Επίσης, εξ αφορμής του ζητήματος της Αγίας Σοφίας (ίδε πιο κάτω), ο Πρόεδρος της Βουλής κοινοποίησε 
ανοικτή επιστολή του στον Τούρκο Πρόεδρο, σε ομολόγους του διαφόρων χωρών, στον Πρόεδρο του 
ΕΚ και σε άλλους προέδρους διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών, καλώντας τη διεθνή κοινότητα 
να αντιδράσει αποφασιστικά, επιβάλλοντας τις ανάλογες κυρώσεις στην Τουρκία, με τελικό στόχο την 
ακύρωση της προκλητικής αυτής απόφασης, που προσβάλλει τον οικουμενικό πολιτιστικό χαρακτήρα 
της Αγίας Σοφίας. 

Η πανδημία του κορωνοϊού επέδρασε σημαντικά στον αριθμό των επισκέψεων κοινοβουλευτικών και 
άλλων αποστολών στην Κύπρο (Παράρτημα XIII, Δεύτερο Μέρος), οι οποίες κατέγραψαν μείωση πέραν 
του 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Οι επισκέψεις στο εξωτερικό και οι τηλεδιασκέψεις 
του Προέδρου του σώματος στο (Παράρτημα XIV, Δεύτερο Μέρος) παρουσίασαν εξάλλου μείωση 
της τάξης περίπου του 31%, οι κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό παρουσίασαν μείωση της 
τάξης του 45% (Παράρτημα XV, Δεύτερο Μέρος), ενώ ο αριθμός των συναντήσεων του Προέδρου 
της Βουλής με υψηλούς αξιωματούχους κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών (Παράρτημα XVI, 
Δεύτερο Μέρος) κινήθηκε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. 

Οι ανταλλαγές και/ή συμμετοχή του Προέδρου και μελών της Βουλής σε ευρωπαϊκές και διεθνείς 
κοινοβουλευτικές δραστηριότητες παρείχαν την ευκαιρία ενημέρωσης ξένων κοινοβουλίων για 
πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν από την κυπριακή Βουλή, με στόχο την ενδυνάμωση της εγγύτητας 
του σώματος με τον πολίτη, όπως ο θεσμός της Παράλληλης Βουλής και το Σπίτι του Πολίτη. 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο τη Βουλή των Αντιπροσώπων τίμησαν με την παρουσία τους 
σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας 
και ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας κ. Michael D. Higgins, οι οποίοι προσφώνησαν ειδικές συνεδρίες της 
ολομέλειας του σώματος, καθώς και ο Προέδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης κ. Agila 
Salah Essa. Επίσης, ο Πρόεδρος και αντιπροσωπία της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του 
Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ). 

Η Βουλή φιλοξένησε τη 13η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, 
καθώς και την 3η Συνάντηση των Επικεφαλής των Αντιπροσωπιών των Χωρών «GroupMed» στη 
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Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, τις εργασίες των οποίων κήρυξε ο 
Πρόεδρος της Βουλής.

Πέραν των προαναφερθέντων θεμάτων ύψιστης προτεραιότητας για την ΚΔ και το κοινοβούλιό της 
στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικής διπλωματίας σταχυολογούνται οι εξής δραστηριότητες που 
αναδεικνύουν χαρακτηριστικά τις κατευθύνσεις της πολύπλευρης διεθνούς δραστηριότητας του 
Προέδρου και των μελών της Βουλής:

Ο Πρόεδρος και μέλη του σώματος καταδίκασαν σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς 
την απόφαση της Τουρκίας για μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί και κάλεσαν τη 
διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράσεις για τη διατήρηση της Αγίας Σοφίας ως μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Συνεχίστηκε η πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων για προώθηση της 
αραβοφωνίας στην Κύπρο, η οποία εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2019, ενώ παράλληλα 
μελετάται η δυνατότητα δημιουργίας Αραβικού Κέντρου. Παράλληλα, τροχοδρομούνται δράσεις 
προς υλοποίηση πρότασης του Προέδρου της Βουλής για τη δημιουργία πανεπιστημιακής 
έδρας Αραβικής Γλώσσας, στην οποία ανταποκρίθηκε θετικά ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ωστόσο, 
η πανδημία του κορωνοϊού ανέκοψε τις προσπάθειες για τη δημιουργία Κέντρου Συνεργασίας 
Μέσης Ανατολής.

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής συνεργασίας 
και των ανταλλαγών μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου στη μετά-Brexit εποχή, αλλά και την 
προώθηση της κυπριακής εκπαίδευσης ευρύτερα,  ο Πρόεδρος της Βουλής ανέλαβε πρωτοβουλία 
για τη δημιουργία, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, φορέα προώθησης της κυπριακής 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εντός και εκτός Κύπρου. Ανέλαβε επίσης πρωτοβουλία για τη 
δημιουργία δικτύου συνεργασίας Κυπρίων επιχειρηματιών και επιστημόνων Κύπρου-Αυστραλίας, 
με στόχο την ενδυνάμωση της ευρύτερης συνεργασίας Κύπρου-Αυστραλίας σε διάφορους τομείς 
δραστηριοτήτων.

Πρωτοβουλία εξάλλου του Προέδρου της Βουλής αποτέλεσε η δημιουργία του θεσμού της 
Παράλληλης Βουλής, την οποία παρουσίασε στο πλαίσιο των εργασιών της 141ης Συνέλευσης της 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) στο Βελιγράδι τον Οκτώβριο του 2019. Επίσης, ως μέλος της 
Προπαρασκευαστικής Επιτροπής υπό την Πρόεδρο της IPU ο Πρόεδρος της Βουλής είχε ουσιαστική 
συμμετοχή στην προετοιμασία της 5ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU, η 
οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Αύγουστο του 2020 και ήταν συν-εισηγητής έκθεσης που 
παρουσίασε στη διάσκεψη με θέμα «Δημοκρατία και ο μεταβαλλόμενος ρόλος των Κοινοβουλίων 
στον 21ο αιώνα». 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων 
με το ΕΚ, ο Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο του ΕΚ κ. David Sassoli, για 
να επισκεφθεί την Κύπρο και να προσφωνήσει ειδική συνεδρία της ολομέλειας του σώματος, στα 
πλαίσια της 60ής επετείου της ανεξαρτησίας της ΚΔ, η οποία έγινε αποδεκτή.  
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Όσον αφορά δε στις προσπάθειες για ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο 
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Πρόεδροι της COSAC συνυπόγραψαν επιστολή για το Μέλλον της Ευρώπης, 
την οποία απέστειλαν στους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών. Στην επιστολή τους οι Πρόεδροι 
υπογραμμίζουν ότι, πέραν του ζητήματος της συμμετοχής τους στη Διάσκεψη, τα εθνικά κοινοβούλια 
πρέπει να μετέχουν στα διευθύνοντα όργανα και να εκπροσωπούνται σε αυτά σε ισότιμη βάση με 
τα μέλη του ΕΚ. 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) ορίστηκε νέος επικεφαλής της αντιπροσωπίας τον Ιανουάριο του 
2020. Πραγματοποιήθηκε εξάλλου ειδική τελετή βράβευσης της πρώην επικεφαλής της κυπριακής 
αντιπροσωπίας, πρώην Πρόεδρου της ΚΣΣΕ και νυν Επιτρόπου της ΕΕ, η οποία ανακηρύχθηκε 
επίτιμο μέλος της Συνέλευσης και παρέλαβε το ειδικό μετάλλιο της Συνέλευσης για άτομα με 
εξαίρετη δράση στους τομείς αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). 

Οι Κύπριοι βουλευτές διατήρησαν, αλλά και κατέλαβαν νέες σημαντικές θέσεις σε κοινοβουλευτικούς 
οργανισμούς, τιμώντας την Κύπρο και την ίδια τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αποκτώντας 
μεγαλύτερη επιρροή στις πολιτικές και στις αποφάσεις των κατά περίπτωση οργανισμών σε θέματα 
Κυπριακού, αλλά και ευρύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος, με προφανή οφέλη για το κύρος της 
χώρας μας.

Οι αντιπροσωπίες του κυπριακού κοινοβουλίου στους διεθνείς οργανισμούς στο Παράρτημα ΧVII, 
Δεύτερο Μέρος.

Θέματα που εξακολούθησαν να κυριαρχούν στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα της Βουλής κατά το 
διαρρεύσαν έτος, με ενσωμάτωσή τους σ’ όλους τους τομείς και τα επίπεδα δραστηριοποίησής της, 
πέραν του Κυπριακού και των διάφορων πτυχών του, των κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων 
σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της ΚΔ, αλλά και της μεταναστευτικής κρίσης με ιδιαίτερα 
αρνητικές επιπτώσεις για την Κύπρο, ήταν οι επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, 
καθώς και το Brexit και οι αναμενόμενες συνέπειές του τόσο για την Κύπρο όσο και την ίδια την ΕΕ. 
Επίσης, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κυρίως μέσω της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και της βέλτιστης χρησιμοποίησης συμβατικών 
και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, καθώς και το ζήτημα της εξάλειψης του δημοκρατικού ελλείμματος 
στην ΕΕ και της ανάγκης προσέγγισης των πολιτών, προάγοντας τη συνοχή, τη διαφάνεια και τις αρχές 
λογοδοσίας. 

Επιπλέον θέματα που απασχόλησαν τις αντιπροσωπίες της Βουλής σε διάφορες διοργανώσεις/
τηλεδιασκέψεις στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ήταν η συζήτηση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών προς τους θεσμούς της, οι 
διάφορες πτυχές της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ ενόψει και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 
2021-2027, με έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την εκπαίδευση για πιο ανταγωνιστική 
Ευρώπη, η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η Πράσινη Συμφωνία, η 
μεσογειακή διάσταση πλείστων ευρωπαϊκών πολιτικών, η ευρωπαϊκή άμυνα και η PESCO, καθώς 
και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας, παιδείας, ανθρώπινων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της 
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βίας, των διακρίσεων και της ανισότητας.

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αντιμετώπισης ευρύτερων προκλήσεων, αλλά και αξιοποίησης 
ευκαιριών, η Βουλή των Αντιπροσώπων διεύρυνε τους προσανατολισμούς της πέραν των άμεσα 
δικών της, αλλά και των ευρωπαϊκών ενδιαφερόντων, στρέφοντας το βλέμμα τόσο στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όσο και στην Ασία και άλλες περιοχές και τομείς που 
απασχολούν το παγκόσμιο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, 
οι επιτυχείς επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής και διακομματικών αντιπροσωπιών στην 
Κίνα και την Αυστραλία, με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες συνεργασίες και δράσεις, ιδιαίτερα 
στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου, της τεχνολογίας, της έρευνας, της καινοτομίας και της 
παιδείας, καθώς και η συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην 4η Συνάντηση των Προέδρων 
των Κοινοβουλίων των Ευρωασιατικών χωρών στο Νουρ Σουλτάν στο Καζακστάν.  
 
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύζευξη του ευρωπαϊκού χώρου με την ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής στα πλαίσια της διοργάνωσης από τη Βουλή της Διάσκεψης 
Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης στη Λευκωσία. Η παρουσία στη Διάσκεψη, 
για πρώτη φορά, Προέδρων κοινοβουλίων ή εκπροσώπων τους από χώρες της Μέσης Ανατολής, 
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, παρείχε την ευκαιρία για συζήτηση θεμάτων 
που άπτονταν της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων ως ένα βήμα για την ανάπτυξη 
ενδεχομένως διαπεριφερειακών συνεργασιών. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση από πλευράς 
του Προέδρου της Βουλής ανέδειξε τον γεφυροποιό ρόλο της Κύπρου μεταξύ Ευρώπης και Μέσης 
Ανατολής και τη δυνατότητα αξιοποίησης των καλών σχέσεων γειτονίας της Κύπρου προς κοινό 
όφελος.

Η Βουλή ενέταξε με συστηματικό τρόπο την οικονομική πτυχή και δη τον τομέα των επενδύσεων 
στην άσκηση κοινοβουλευτικής διπλωματίας, περιλαμβάνοντας σε πολλές αποστολές της στο 
εξωτερικό, σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου, 
ανοίγοντας προσβάσεις και/ή ενισχύοντας περαιτέρω υπάρχουσες διασυνδέσεις με την έμπρακτη 
στήριξή της. 

Ο πολιτισμός υπήρξε και κατά τη διαρρεύσασα περίοδο ένα ακόμα εργαλείο που αξιοποίησε το 
κυπριακό κοινοβούλιο στη διπλωματική του δραστηριότητα, ενώ αποτέλεσε και αντίστροφα μέσο 
προώθησης της κοινοβουλευτικής διπλωματίας ως θεμελιώδους στοιχείου αλληλοκατανόησης 
και αμοιβαίας εκτίμησης μεταξύ κοινοβουλίων, χωρών και λαών προς εδραίωση της ειρήνης και 
της σταθερότητας στον κόσμο. Η διάδοση της αραβοφωνίας στην Κύπρο συνιστά το κατεξοχήν 
παράδειγμα αυτών των προσπαθειών, με τεράστιες δυνατότητες πολλαπλασιασμού των ωφελημάτων 
σε βάθος χρόνου για όλες τις πλευρές.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κατά πρώτο λόγο και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά δεύτερο είχαν ανέκαθεν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην άσκηση της 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας της Κύπρου, προωθώντας τους στόχους εξωτερικής πολιτικής του 
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σώματος και κατά την παρελθούσα κοινοβουλευτική χρονιά. Αυξημένο ρόλο διαδραμάτισαν ωστόσο 
και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές στον τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, όπως η 
επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, η επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, η επιτροπή Νομικών, η επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 
και η επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. Εξίσου 
σημαντικές ήταν οι συμμετοχές των επί τούτου αντιπροσωπιών της Βουλής σε διεθνείς οργανισμούς, 
όπως και οι συνεισφορές βουλευτών σε ατομικό επίπεδο. Όλοι συνέβαλαν με παρεμβάσεις, ομιλίες, 
προτάσεις τους και άλλως πως, ώστε να αναδειχθεί η Κύπρος και η Βουλή των Αντιπροσώπων 
στο διεθνές κοινοβουλευτικό στερέωμα σε θέματα ευρέος ενδιαφέροντος, αλλά και να γίνουν 
ζωτικής σημασίας αναφορές στη χώρα μας και στο κυπριακό πρόβλημα και επιμέρους πτυχές του, 
να προληφθούν δυσοίωνες καταστάσεις και/ή να απαλειφθούν αρνητικές αναφορές από αποφάσεις, 
εκθέσεις, δηλώσεις και άλλα κείμενα στα περιφερειακά και διεθνή βήματα όπου συμμετέχει η Βουλή 
(λεπτομέρειες στις επιμέρους αναφορές για κάθε οργανισμό). 

Ειδικά όσον αφορά την Κύπρο και/ή το Κυπριακό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά την υπό αναφορά 
περίοδο στην καταγγελία των κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων 
στην κυπριακή ΑΟΖ ως υπονομεύουσες τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού, ως ιδιαίτερα 
αποσταθεροποιητικές σε μια ήδη πολύ ασταθή περιοχή και ως ορατή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.  
Έμφαση δόθηκε επίσης στην καταγγελία των παράνομων σχεδίων της τουρκικής πλευράς για 
άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση κατά παράβαση 
των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Στηλιτεύτηκε επίσης η ολοένα και πιο επιθετική προώθηση 
από την Τουρκία παράνομων μεταναστών μέσω των κατεχόμενων κυπριακών εδαφών προς τις 
ελεύθερες περιοχές της ΚΔ, καθιστώντας το βάρος της αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης 
δυσβάστακτο για τη χώρα μας. Αναφορές έγιναν επίσης με κάθε ευκαιρία στο δράμα των αγνοουμένων 
και στην ανάγκη για πραγματική συνεργασία της Τουρκίας προς διακρίβωση της τύχης τους. Τονίστηκε 
εξάλλου η ανάγκη εφαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων της γείτονος και των αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σε ό,τι αφορά τόσο τους αγνοουμένους 
όσο και τους πρόσφυγες και τις περιουσίες τους. Επίσης στηλιτεύτηκε από Κύπριους βουλευτές με 
διάφορες ευκαιρίες η μεθοδευμένη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κατοχική 
δύναμη και γενικότερα οι τουρκικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο.

Κύπριοι βουλευτές συμμετείχαν κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο σε διεθνείς αποστολές 
παρακολούθησης εκλογών και συνέταξαν εκθέσεις, ψηφίσματα και άλλα κείμενα για διάφορα θέματα 
εκ μέρους των οικείων οργανισμών και επιμέρους οργάνων τους.

Κατά την ίδια περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε ψηφίσματα για θέματα διεθνούς 
ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή, η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, η οικοδόμηση 
ισραηλινών οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης 
μεταξύ Τουρκίας και Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών 
μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. 
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Σε πολλές περιπτώσεις εξάλλου ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε ειδικές αναφορές στην ολομέλεια 
για σημαντικά γεγονότα και επετείους, όπως για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, την Ημέρα της 
Δημοκρατίας, την Ημέρα της Ευρώπης, την Ημέρα των Αγνοουμένων, την Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Φασισμού και του Αντισημιτισμού, την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, 
την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, την επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων, την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία 
των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση, την Παγκόσμια Ημέρα 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, 
την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας, την εξέγερση των φοιτητών του 
Πολυτεχνείου ενάντια στο καθεστώς της χούντας κ.ά. 

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Βουλής στο ΕΚ συνέχισαν να πληροφορούν τη Βουλή για τις εξελίξεις 
στον χώρο της ΕΕ και να λειτουργούν ως δίοδοι επικοινωνίας με θεσμικά όργανα της Ένωσης. Τα 
ΜΜΕ στάθηκαν και αυτή τη χρονιά πολύτιμοι αρωγοί σε αποστολές στο εξωτερικό, όπως και στην 
επικοινωνία με τους Κυπρίους πολίτες για θέματα διεθνών σχέσεων της Βουλής και άλλες δράσεις της.

2.  Διμερείς σχέσεις
Η Βουλή συνέχισε και κατά την περασμένη χρονιά να προωθεί και να διευρύνει τις σχέσεις της με ξένα 
κοινοβούλια, στη βάση κοινών αξιών και αρχών και με σκοπό το αμοιβαίο και ευρύτερο όφελος. Οι 
περισσότερες άλλωστε κοινοβουλευτικές επισκέψεις ξένων αντιπροσωπιών στην Κύπρο, οι επισκέψεις 
του Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό, αλλά και οι συναντήσεις του με ξένους αξιωματούχους 
στην Κύπρο ή το εξωτερικό ήταν διμερούς φύσεως. Κεντρικά θέματα συζήτησης ήταν το κυπριακό 
πρόβλημα και διάφορες επιμέρους πτυχές του, οι τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, η όξυνση 
της μεταναστευτικής κρίσης σ’ ό,τι αφορά την Κύπρο, η οικονομική, εμπορική συνεργασία με έμφαση 
στις επενδύσεις, την ενέργεια και τον τουρισμό, οι εξελίξεις και ο ρόλος της Κύπρου στην ευρύτερη 
περιοχή, η κατάσταση στην Τουρκία, το Brexit, οι ενδεχόμενες συνέπειες και η αντιμετώπισή τους, 
όπως και οι εκατέρωθεν εσωτερικές και περιφερειακές εξελίξεις που αφορούσαν τους εκάστοτε 
συνομιλητές.

Ιδιαίτερη ήταν όπως πάντα η συνεργασία με το ελληνικό κοινοβούλιο.  Σημειώνονται παράλληλα 
κοινοβουλευτικές επισκέψεις από και/ή προς κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και μεσανατολικές και 
πέραν αυτών, όπως σε Αυστραλία, Ελλάδα, ΗΑΕ, Κίνα, Λιβύη, Σλοβενία και Τσεχία.

Οι διμερείς σχέσεις και ανταλλαγές αξιοποιήθηκαν στον μέγιστο δυνατό βαθμό για την προώθηση 
ιδιαίτερων στοχεύσεων σε θέματα που η Βουλή περιέλαβε στον προγραμματισμό και τη στρατηγική 
της, όπως η παιδεία, ο τουρισμός, το εμπόριο, η καινοτομία, η έρευνα, η επιχειρηματικότητα και 
οι επενδύσεις, εξού και η συμπερίληψη στις αντιπροσωπίες εκπροσώπων των αντίστοιχων φορέων 
της Κύπρου και η επιδίωξη και διευθέτηση συναντήσεων με τους εκπροσώπους των αρμόδιων κατά 
χώρα σωμάτων και οργανισμών. Εξίσου αξιοποιήθηκαν πολυμερείς διοργανώσεις για συναντήσεις του 
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Προέδρου και μελών της Βουλής και σε διμερές επίπεδο, όπως και για συναντήσεις με τον Πρόεδρο, 
επιτροπές και/ή μεμονωμένα μέλη του σώματος, αναλόγως θέματος και αρμοδιότητας. Πολλές ήταν 
επίσης κατά την περασμένη χρονιά οι συναντήσεις, κυρίως του Προέδρου της Βουλής, με αρχηγούς 
διπλωματικών διαπιστευμένων στην Κύπρο αποστολών.

Οι ομάδες φιλίας που έχει εγκαθιδρύσει η Βουλή με κοινοβούλια ξένων χωρών διατηρήθηκαν και 
κατά τη διαρρεύσασα σύνοδο στον υψηλό συνολικό αριθμό των σαράντα εφτά (47) (Παράρτημα XΧΙ, 
Δεύτερο Μέρος), συνεχίζοντας να λειτουργούν πάντοτε στη βάση της αμοιβαιότητας, περισσότερο 
ή λιγότερο εντατικά, αναλόγως της περίπτωσης και των σχετικών συνθηκών. Διατηρούνται επίσης 
επαφές και συνεργασία και στο υπηρεσιακό επίπεδο με αρκετά ξένα κοινοβούλια, με μερικά εξ αυτών 
σε θεσμοθετημένη βάση, όπως και με αριθμό διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών.

Δε θα μπορούσε τέλος να παραληφθεί αναφορά στη βαθιά και πολύπλευρη σύνδεση και συνεργασία 
της Βουλής με την κατά τόπους κυπριακή διασπορά, σημειώνοντας τις ένθεν και ένθεν επισκέψεις 
και επαφές με τις οργανώσεις της ανά τον κόσμο, τη συμμετοχή του Προέδρου και μελών του 
σώματος στα οικεία συνέδρια και κυρίως στο ετήσιο συνέδριο των αποδήμων στην Κύπρο, όπως και 
τη συμπερίληψη της διάστασης της διασποράς στους ευρύτερους σχεδιασμούς της Βουλής σε 
διμερές, τριμερές και πολυμερές επίπεδο.

3.  Συμμετοχή σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς/
     Πολυμερείς σχέσεις 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EK)

Tο Κυπριακό και οι επιμέρους πτυχές του, θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Κύπρο, 
αλλά και ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος κυριάρχησαν και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο στις 
επαφές και ανταλλαγές μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ΕΚ.

Διαβήματα και επιστολές του Προέδρου της Βουλής 

Εξ αφορμής της απόφασης της τουρκικής κυβέρνησης για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ο 
Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε ανοικτή επιστολή (Ιούλιος 2020) προς τον Τούρκο Πρόεδρο, την 
οποία κοινοποίησε σε ομολόγους του πολλών κρατών, στον Πρόεδρο του ΕΚ και σε άλλους Προέδρους 
διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε εξάλλου πρόσκληση στον Πρόεδρο του EK (Φεβρουάριος 2020), για 
να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο και να προσφωνήσει ειδική συνεδρία της ολομέλειας 
του σώματος για την 60ή επέτειο της ανεξαρτησίας της ΚΔ. 

Διατάξεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 σχετικά με την Κύπρο 

Στις 27 Νοεμβρίου 2019 το ΕΚ ενέκρινε τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020. Στα 
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πλαίσια αυτά εγκρίθηκε χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και την οικονομική στήριξη της Διερευνητικής Επιτροπής 
Αγνοουμένων (ΔΕΑ) και της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Το κονδύλι που 
δεσμεύτηκε για το έτος 2020 ανέρχεται στα €33.762.000, επιπλέον €3 εκατομμύρια από την πρόταση 
της Επιτροπής. Τα 2/3 των πρόσθετων πιστώσεων θα διοχετευτούν στη ΔΕΑ και το 1/3 στη δικοινοτική 
Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Εξάλλου, υπό το φως των συνεχιζόμενων και νέων παράνομων δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην 
ΑΟΖ της ΚΔ, το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο στα Συμπεράσματά του τον Ιούλιο 2019 υιοθέτησε, μεταξύ 
άλλων μέτρων, πρόταση της Επιτροπής για μείωση της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία 
για το 2020, ενώ το ΕΚ υιοθέτησε πρόσθετα τροπολογία για περαιτέρω μείωση του ποσού κατά €5 
εκατομμύρια.

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 Φινλανδία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019), η Κροατία (Ιανουάριος-Ιούνιος 2020) και η Γερμανία 
(Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020). 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. 

Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο 
αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών εκπροσώπησε τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων σε Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για το Άσυλο και τη Μετανάστευση στο Ελσίνκι στις 
8 και 9 Σεπτεμβρίου 2019. Συζητήθηκαν οι προσπάθειες για μια σφαιρική προσέγγιση της ΕΕ για τη 
μετανάστευση και το άσυλο. 

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος συμμετείχε στη 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στο Ελσίνκι στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2019. 
Συζητήθηκαν οι στρατηγικές για το μέλλον με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε συνάρτηση με την ανάγκη 
περαιτέρω μείωσης των εκπομπών μέχρι το 2030, καθώς και η ευαισθητοποίηση και προσαρμογή του 
χρηματοπιστωτικού τομέα προς αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. 

Αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συμμετείχε σε 
Διακοινοβουλευτική Συνάντηση των επιτροπών αρμόδιων για θέματα γεωργίας των κοινοβουλίων 
των χωρών μελών της ΕΕ στο Ελσίνκι στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2019. Συζητήθηκαν οι νομοθετικές 
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 
2020, στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για το 2021-2027, καθώς και ο ρόλος της 
κλιματικής αλλαγής στη γεωργική πολιτική. 
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Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 
Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC) 

Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της εξάμηνης Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ, αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην 62η Διάσκεψη της COSAC στο Ελσίνκι από την 1η 

μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019. Συζητήθηκαν τα επιτεύγματα της Φινλανδικής Προεδρίας, η προώθηση 
του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ σε συνάρτηση με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, η Κλιματική Στρατηγική για την Ευρώπη και το όραμα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το Μέλλον της Ευρώπης. Έγινε επίσης ενημέρωση για την κατάσταση πραγμάτων σε ό,τι αφορά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης υιοθετήθηκαν η 32η εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC, η οποία αφορά σε 
διαδικασίες και πρακτικές σχετιζόμενες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τα Συμπεράσματα και η 
τακτική εξαμηνιαία Συνεισφορά της COSAC προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ειδικότερα για το θέμα της 
Συνεισφοράς και σε ό,τι αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η COSAC αναμένει ότι το ΕΚ 
και όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ θα διαθέτουν επαρκή αριθμό εκπροσώπων με πλήρη δικαιώματα 
συμμετοχής στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, περιλαμβανομένου του δικαιώματος υποβολής 
προτάσεων. Σχετική επιστολή την οποία υπέγραψε αριθμός Προέδρων της COSAC αποστάλθηκε στους 
Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΚ. 

Η  63η Διάσκεψη της COSAC, η οποία θα πραγματοποιείτο στο Ζάγκρεμπ, στα πλαίσια της 
κοινοβουλευτικής διάστασης της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ακυρώθηκε 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  Αντ’ αυτής η Προεδρία συγκάλεσε έκτακτη Συνάντηση των 
Προέδρων της COSAC μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16 Ιουνίου 2020, στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Συζητήθηκαν το θέμα 
της ανταπόκρισης της ΕΕ όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και των 
επιπτώσεων της κρίσης στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, καθώς 
και το θέμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι Πρόεδροι υιοθέτησαν την 33η εξαμηνιαία 
Έκθεση της COSAC και συνυπόγραψαν επιστολή για τα αποτελέσματα των συζητήσεών τους, η 
οποία αποστάλθηκε στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του ΕΚ, καθώς και στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον 
της Ευρώπης υπογραμμίζεται στην επιστολή ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν στα 
διευθύνοντα όργανα και να εκπροσωπούνται σε αυτά σε ισότιμη βάση με τα μέλη του ΕΚ. 

Στις 26 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, Συνάντηση των Προέδρων 
της COSAC με τον Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Συνάντηση, την οποία διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
την υποστήριξη της Κροατικής Προεδρίας της COSAC, οι Πρόεδροι ενημερώθηκαν  για την πορεία των 
διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνάντηση των Προέδρων της COSAC που είχε προγραμματισθεί για τον Ιούλιο 2020 στα πλαίσια της 
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κοινοβουλευτικής διάστασης της Γερμανικής Προεδρίας αναβλήθηκε και αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
μέσω τηλεδιάσκεψης εντός Σεπτεμβρίου 2020. 

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) 

Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 
αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην 15η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την 
ΚΠΑΑ στο Ελσίνκι από τις 4 μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Συζητήθηκαν οι προκλήσεις που σχετίζονται με 
την ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και στην Αρκτική, με κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο της 
Φινλανδίας, η αποκατάσταση των διατλαντικών σχέσεων, η ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και η ασφάλεια 
σε συνάρτηση με την κλιματική αλλαγή. Έγινε εξάλλου η καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με την 
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας αναφορικά με τις προτεραιότητες και στρατηγικές της ΕΕ στον 
τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ. Σε επιμέρους θεματικά εργαστήρια συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις 
στα Δυτικά Βαλκάνια, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, καθώς και το μέλλον της Συμφωνίας για 
το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ο σχετικός ρόλος της ΕΕ. 

Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 
αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στη 16η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την 
ΚΠΑΑ στο Ζάγκρεμπ  από τις 2 μέχρι τις 4 Μαρτίου 2020. Συζητήθηκαν οι προκλήσεις που σχετίζονται 
με το διεθνή ρόλο της ΕE, με κύριο ομιλητή τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, η ευρωπαϊκή προοπτική 
των Δυτικών Βαλκανίων, η ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία και βιομηχανία και, κάτω από τον τίτλο 
«επείγουσα συζήτηση» στην ημερήσια διάταξη, η κατάσταση στη Λιβύη και τη Συρία. Επίσης στα 
πλαίσια χωριστών θεματικών εργαστηρίων συζητήθηκαν η Ανατολική Εταιρική Σχέση, ο ρόλος των 
γυναικών στην ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς και οι προκλήσεις για τη συνοχή των πρωτοβουλιών 
της Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση 
Συμπερασμάτων.

Εξάλλου, στο περιθώριο των δύο Διασκέψεων πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες συναντήσεις 
των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών των Μεσογειακών χωρών της ΕΕ «GroupMed». Αντικείμενο 
της συνάντησης στο Ελσίνκι ήταν ο συντονισμός δράσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 
Διάσκεψης και ο προγραμματισμός των μελλοντικών συναντήσεων. Κατά τη συνάντηση στο Ζάγκρεμπ, 
η οποία διεξήχθη υπό κυπριακή προεδρία, συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα και συμφωνήθηκε η 
υιοθέτηση κοινής γραμμής στο Κείμενο Συμπερασμάτων της Διάσκεψης.

Της Διάσκεψης στο Ζάγκρεμπ προηγήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2020 η 3η  Συνάντηση των Επικεφαλής 
Αντιπροσωπιών των Χωρών «GroupMed» στην Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την 
ΚΠΑΑ, την οποία φιλοξένησε η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
κοινοβουλίων της Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Πορτογαλίας. Θέματα συζήτησης ήταν οι προκλήσεις 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χώρες της Μεσογείου, η πιθανή διαμόρφωση κοινών θέσεων 
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των αντιπροσωπιών των χωρών του Νότου σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις και τα Συμπεράσματα της 
Διάσκεψης του Ζάγκρεμπ και τέλος οι τρόποι διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας 
μεταξύ των αντιπροσωπιών των χωρών της Μεσογείου στα πλαίσια των Διακοινοβουλευτικών 
Διασκέψεων για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση Κοινής 
Δήλωσης. 

Ως απόρροια της Συνάντησης η κυπριακή αντιπροσωπία πρότεινε εκ μέρους όλων των αντιπροσωπιών 
των χωρών «GroupMed» τη συζήτηση της κατάστασης στη Λιβύη ως θέμα «επείγουσας συζήτησης» 
στη 16η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ.

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό 
και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ

Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
ΕΕ αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, την αναπληρώτρια πρόεδρο της Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, συμμετείχε στη 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση 
της ΕΕ στο Ελσίνκι από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2019.

Τη Διάσκεψη απασχόλησαν θέματα που αφορούσαν στο μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης στα 
πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και στην αξιολόγηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», μέσω συζήτησης για νέους στόχους και δείκτες για τον καθορισμό νέας στρατηγικής της ΕΕ 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επίσης, συζητήθηκαν η προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων, καθώς και τρόποι προώθησης καινοτομιών για βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οι ίδιοι βουλευτές συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα στη Διάσκεψη για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020 και στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό 
Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2020, τις οποίες 
συνδιοργάνωσαν το ΕΚ και η Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Τους συνέδρους απασχόλησαν 
θέματα που αφορούσαν στην προοπτική της διεύρυνσης και εμβάθυνσης της διακυβέρνησης της 
ευρωζώνης, στο πώς μπορεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις, καθώς και ο εν δυνάμει 
πρωταγωνιστικός ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Άλλα θέματα συζήτησης ήταν ο καθορισμός ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού και η Ευρωπαϊκή Εγγύηση 
για τα Παιδιά.

Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ (ΜΟΚΕ)

Κατά την υπό αναφορά περίοδο αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην 5η Συνάντηση της ΜΟΚΕ της 
Ευρωπόλ στις Βρυξέλλες στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2019. 
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Στα πλαίσια συζήτησης για το προσχέδιο του εγγράφου Πολυετούς Προγραμματισμού της Ευρωπόλ για 
τα έτη 2020-2022, τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν στο ζήτημα της άφιξης μεγάλου 
αριθμού αιτητών ασύλου στα κατεχόμενα αεροπορικώς, χωρίς να υπόκεινται στους δέοντες ελέγχους 
και στη μετάβασή τους μέσω της νεκρής ζώνης στις ελεύθερες περιοχές, όπου αιτούνται άσυλο. 
Επισημαίνοντας τις αυξημένες δυσκολίες που συνεπάγεται η άρνηση της Τουρκίας να συνεργαστεί με 
την ΚΔ και σε αυτό το θέμα, οι βουλευτές υπέβαλαν ερωτήσεις όσον αφορά στα ενδεχόμενα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει η Ευρωπόλ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αναχαιτιστούν οι 
ροές αυτές. 

Εξάλλου, οι Κύπριοι βουλευτές παρουσίασαν τροπολογία στο πλαίσιο συζήτησης σχετικά με τη 
διαδικασία διορισμού Εκπροσώπου της ΜΟΚΕ της Ευρωπόλ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ. 
Ζήτησαν δε περαιτέρω πληροφόρηση για τη στρατηγική της Ευρωπόλ στο θέμα της καταπολέμησης 
της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και όσον αφορά σε ενδεχόμενη επέκταση των αρμοδιοτήτων 
της Ευρωπόλ στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο θέμα της καταπολέμησης της 
διασυνοριακής τρομοκρατίας. Υπογράμμισαν δε την ανάγκη διαφύλαξης της ελευθερίας της έκφρασης, 
αλλά και απαγόρευσης της επίκλησής της από όσους την καταχρώνται για σκοπούς διάδοσης της 
ρητορικής μίσους, του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Οι βουλευτές ζήτησαν επίσης ενημέρωση όσον αφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου λόγω της επέκτασης της χρήσης κρυπτονομισμάτων, καθώς και όσον 
αφορά στη δημιουργία του  Κέντρου Ταξιδιωτικών Πληροφοριών της Ευρωπόλ.

Η 6η Συνάντηση της ΜΟΚΕ της Ευρωπόλ ακυρώθηκε λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 
Αποφασίστηκε ωστόσο αυτή να διεξαχθεί μέσω γραπτής διαδικασίας. Βάσει της εν λόγω διαδικασίας, 
οι αντιπροσωπίες των μελών της ΜΟΚΕ της Ευρωπόλ κατέθεσαν ερωτήματα και τοποθετήσεις επί 
των εγγράφων της Ευρωπόλ και άλλων φορέων που προσκλήθηκαν στη Συνάντηση, τα οποία τους 
είχαν αποσταλεί προηγουμένως και έλαβαν στη συνέχεια απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.  

Η κυπριακή αντιπροσωπία υπέβαλε ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα της Ευρωπόλ να συμβάλει 
στην επιχείρηση EU NAVFORMED «Ειρήνη», ειδικότερα όσον αφορά στην καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου όπλων και της εμπορίας προσώπων. Οι βουλευτές ζήτησαν επίσης να πληροφορηθούν 
κατά πόσο θα ανατεθούν περαιτέρω αρμοδιότητες στην Ευρωπόλ στο πλαίσιο των προτάσεων που 
θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 
Άσυλο. Ζήτησαν επίσης ενημέρωση όσον αφορά ενδεχόμενες προτάσεις της Επιτροπής για επέκταση 
της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων και τη Χρηματοδότηση του Εργαστηρίου Καινοτομίας της Ευρωπόλ.

Επισκέψεις αξιωματούχων θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

Στις 19 Νοεμβρίου 2019 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 



58

και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών είχαν κοινή συνάντηση με αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής. Της αντιπροσωπίας ηγείτο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηρίας και σε αυτή 
συμμετείχαν η Πρόεδρος και ένα μέλος της Ομάδας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Αναπηρίας. Η αντιπροσωπία πραγματοποίησε διερευνητική αποστολή στην Κύπρο, με αντικείμενο την 
ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. 

Την 21η Νοεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε το μέλος της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος του επέδωσε την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το έτος 2018. Ακολούθησε παρουσίαση της Έκθεσης σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε την Κύπρια Επίτροπο της ΕΕ αρμόδια για 
την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψής της στην Κύπρο 
υπό αυτή την ιδιότητα. Η Επίτροπος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής για τις αρμοδιότητες του 
χαρτοφυλακίου της και για επερχόμενες δράσεις στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Την 21η Φεβρουαρίου 2020 ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε εκ νέου την Κύπρια Επίτροπο της ΕΕ, η 
οποία ακολούθως προσφώνησε την ολομέλεια της Βουλής και παρουσίασε στο σώμα το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου. 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣΕγΜ)

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο η Βουλή συμμετείχε με ένα μέλος της σε συνάντηση της Επιτροπής 
Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνέλευσης, που φιλοξενήθηκε 
στο ΕΚ στο Στρασβούργο στις 18 Δεκεμβρίου 2019. Συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή 
της Μεσογείου και οι προοπτικές για το 2020, καθώς και προσχέδιο ψηφίσματος για την πάταξη του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην περιοχή της Μεσογείου. 

Σε παρέμβασή του ο βουλευτής αναφέρθηκε στην επικρατούσα κατάσταση αστάθειας και 
συγκρούσεων σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, με συνέπειες και για τις υπόλοιπες χώρες της 
περιοχής. Στηλίτευσε τις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, οι οποίες, τόνισε, 
αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αποσταθεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο. Στηλίτευσε επίσης 
τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας όσον αφορά τις σχέσεις της με την Ελλάδα, την τουρκική 
εισβολή στη βόρεια Συρία και εσχάτως την υπογραφή τουρκολιβυκού «Μνημονίου Συναντίληψης» για 
την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, ως ενδεικτικές του αποσταθεροποιητικού 
ρόλου της χώρας αυτής στην περιοχή. Ο Κύπριος βουλευτής κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει 
ουσιαστικές πιέσεις στην Τουρκία, ώστε να αναθεωρήσει τη στάση της. Σε διαφορετική περίπτωση, 
τόνισε, η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει στη λήψη αποφασιστικών μέτρων κατά της Τουρκίας.

Δ. Κοινοβουλευτική διπλωματία
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Η 16η Σύνοδος Ολομέλειας της ΚΣΕγΜ και η 7η Σύνοδος Προέδρων των Κοινοβουλίων μελών της 
ΚΣΕγΜ, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν παράλληλα στην Αττάλεια, στις 6 και 7 Μαρτίου 2020, 
αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19. 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο τα τέσσερα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν στις 
Συνόδους Οκτωβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020 της ΚΣΣΕ, καθώς και σε συνεδριάσεις επιτροπών, 
υποεπιτροπών και πολιτικών ομάδων της Συνέλευσης. Συνεπεία της πανδημίας COVID-19, οι Σύνοδοι 
Απριλίου και Ιουνίου 2020 ακυρώθηκαν,  ενώ από τον Μάρτιο του 2020 τα μέλη της αντιπροσωπίας 
συμμετείχαν στις εργασίες της Συνέλευσης μέσω τηλεδιασκέψεων. 

Κυρίαρχο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η θέσπιση κοινού μηχανισμού μεταξύ ΚΣΣΕ και Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) στις περιπτώσεις, όπου κράτος μέλος επανειλημμένα 
παραβιάζει συμβατικές του υποχρεώσεις. Άλλα θέματα που απασχόλησαν ιδιαίτερα τη Συνέλευση ήταν 
η διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, η κατάσταση του κράτους 
δικαίου και της έννομης τάξης στην Τουρκία, η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και οι επιπτώσεις 
της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά τον Μάρτιο του 2020,  οι 
συζητήσεις για τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στους κύριους τομείς δράσης του οργανισμού 
απασχόλησαν εκτενώς όλες τις Επιτροπές της Συνέλευσης.

Κατά το Τέταρτο Μέρος της Συνόδου τον Οκτώβριο του 2019 μέλος της αντιπροσωπίας εκλέχθηκε 
Εισηγητής της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνέλευσης για το θέμα της 
εφαρμογής των αποφάσεων του ΕΔΑΔ. Το ίδιο μέλος κατέθεσε στην Επιτροπή Πολιτισμού, Επιστημών, 
Εκπαίδευσης και Mέσων Μαζικής Ενημέρωσης προσχέδιο ψηφίσματος με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη 
σε συνάρτηση με τον ρόλο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη νέα τεχνολογική εποχή, το οποίο 
έγινε ομόφωνα αποδεκτό. 

Κατά την ίδια Σύνοδο παρεμβάσεις των μελών στην ολομέλεια αφορούσαν σε θέματα όπως η Τράπεζα 
Αναπτύξεως του ΣτΕ, η προστασία των πληροφοριοδοτών στην Ευρώπη και η διάσωση ανθρώπινων 
ζωών στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας διοργάνωσε επίσης διαφωτιστική 
εκδήλωση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.  Τα μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν 
εξάλλου σε ειδική τελετή για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση του ΣτΕ.  

Ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε τον ίδιο μήνα στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων 
των χωρών μελών του  ΣτΕ στο Στρασβούργο, συνοδευόμενος από την επικεφαλής της κυπριακής 
αντιπροσωπίας. Σε διαφορετικές παρεμβάσεις του, ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στο πολύ 
σημαντικό έργο του ΣτΕ, στους κύριους τομείς δράσης του και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, 
καθώς και στον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων για υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με την ευκαιρία της Διάσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής είχε συνάντηση 
με την Πρόεδρο της ΚΣΣΕ, καθώς και κοινή συνάντηση με ομολόγους του από μικρά κράτη της Ευρώπης. 
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Σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ στο Βερολίνο τον 
Νοέμβριο του 2019 μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας ενημέρωσε την Επιτροπή για τις παράνομες 
ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου. Σε άλλη παρέμβασή του, καταδίκασε την τουρκική 
εισβολή στη Συρία, τονίζοντας τις αρνητικές συνέπειες για την ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα αυτή 
και στην ευρύτερη περιοχή.

Το ίδιο μέλος συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Αριστεράς και στην 
Ad Hoc Επιτροπή της ΚΣΣΕ για την παρακολούθηση των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη 
Λευκορωσία στις 17 Νοεμβρίου 2019. 

Άλλο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας εκπροσώπησε την Πρόεδρο της ΚΣΣΕ σε συνεδρία της 
Υπουργικής Επιτροπής των Συμβαλλομένων Μερών στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση του ΣτΕ 
στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2019. Μίλησε για το θέμα της ηθικής χρήσης των ψηφιακών μέσων 
επικοινωνίας και για το ζήτημα της δημιουργίας Παρατηρητηρίου για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην 
Ευρώπη. 

Το ίδιο μέλος συμμετείχε ακολούθως στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ στο Στρασβούργο 
τον Νοέμβριο του 2019, όπου υιοθετήθηκαν ομόφωνα ψήφισμα και σύστασή της για τον ρόλο της 
εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή. 

Ο εν λόγω βουλευτής συμμετείχε εξάλλου σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2019, όπου παρουσίασε προκαταρκτική έκθεσή 
του σε σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ. Έκανε επίσης παρέμβαση για το θέμα των 
αγνοουμένων της Κύπρου και το έργο της ΔΕΑ. Κατά τον ίδιο μήνα, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής 
Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της ΚΣΣΕ, συμμετείχε στην 80ή 

συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κατά του Ρατσισμού και της Μη-ανοχής (ECRI) στο Στρασβούργο. 

Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας προήδρευσε μέρους των εργασιών της Επιτροπής Πολιτικών 
Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Συνέλευσης στη Φινλανδία τον Δεκέμβριο του 2019. Θέματα 
συζήτησης ήταν η κλιματική αλλαγή και οι εξελίξεις στην Αρκτική. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, την 1η 
Δεκεμβρίου 2019, η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας υπέβαλε γραπτώς την παραίτησή της 
στην Πρόεδρο της ΚΣΣΕ. Νέος επικεφαλής της αντιπροσωπίας ορίστηκε στις 20 Ιανουαρίου 2020, 
κατόπιν απόφασης που λήφθηκε σε σύσκεψη των Αρχηγών ή Εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών 
Κομμάτων.

Στο πλαίσιο του Πρώτου Μέρους της Συνόδου 2020, ο νέος επικεφαλής ορίστηκε εκ μέρους της 
πολιτικής του ομάδας μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και 
Δεσμεύσεων των Κρατών Μελών του ΣτΕ και είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της πολιτικής 
του ομάδας. 
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Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας εξελέγη ομόφωνα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, πρόεδρος της 
Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό Κόσμο. Επίσης, εκλέχθηκε ομόφωνα 
Εισηγητής της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας για την Αξιολόγηση του Συνεταιρισμού 
της Δημοκρατίας με την Ιορδανία, που αφορά στη θεσμική συνεργασία μεταξύ της ΚΣΣΕ και του 
κοινοβουλίου της χώρας.   

Τρίτο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας εξελέγη αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό, 
τη Διαφορετικότητα και την Κληρονομιά, ενώ ορίστηκε εκ μέρους της πολιτικής του ομάδας μέλος της 
Επιτροπής Κανονισμού, Θεσμών και Ασυλίας της ΚΣΣΕ.

Στο περιθώριο της Συνόδου πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο 
της ΚΣΣΕ, κατά την οποία σημειώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της 
κυπριακής αντιπροσωπίας με την Προεδρία της Συνέλευσης. Τα μέλη της αντιπροσωπίας ενημέρωσαν 
τον νέο Πρόεδρο της ΚΣΣΕ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις παραβιάσεις της 
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Εξάλλου, πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή βράβευσης της πρώην επικεφαλής της κυπριακής 
αντιπροσωπίας και πρώην Πρόεδρου της ΚΣΣΕ, η οποία ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Συνέλευσης. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας υπέβαλε γραπτή 
ερώτηση στον προεδρεύοντα της Επιτροπής Υπουργών του οργανισμού σε σχέση με την έκρυθμη 
κατάσταση στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και με τις ενέργειες της Τουρκίας και τις επιπτώσεις 
τους στα ανθρώπινα δικαιώματα των επηρεαζόμενων λαών. 

Σε παρεμβάσεις τους στις εργασίες της ολομέλειας τα μέλη της αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν στις 
τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και τη Μέση Ανατολή, στο θέμα της εμπορίας προσώπων σε συνάρτηση 
με το μεταναστευτικό, καθώς και στις απειλές κατά της ελευθερίας του τύπου και της ασφάλειας των 
δημοσιογράφων στην Ευρώπη. 

Σε τηλεδιάσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής τον Απρίλιο του 2020, o επικεφαλής της αντιπροσωπίας 
αναφέρθηκε στα μέτρα που λήφθηκαν στην Κύπρο προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, 
εστιάζοντας στα στοχευμένα μέτρα στήριξης της οικονομίας, των εργαζομένων και των ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού. 

Σε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας  τον Μάιο του 2020 μέλος της 
κυπριακής αντιπροσωπίας κατέθεσε σχετικό υπόμνημα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
από τα κράτη μέλη και τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην εγγύηση της σταθερότητας, 
διαφάνειας και λογοδοσίας εν καιρώ κρίσης.

Στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης 
τον Μάιο του 2020 άλλο μέλος της αντιπροσωπίας ορίστηκε Εισηγήτρια για Γνωμάτευση εκ μέρους 
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της Επιτροπής για το θέμα της ενίσχυσης του ρόλου των νέων στην πρόληψη και επίλυση διενέξεων. 

Τον ίδιο μήνα, σε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων ο 
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας ορίστηκε Εισηγητής για το θέμα «O ρόλος των εθνικών 
κοινοβουλίων στην εφαρμογή των Παγκόσμιων Συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες και τους Μετανάστες». 

Σε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνέλευσης τον Ιούνιο 
του 2020 μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας παρουσίασε ως εισηγητής για το θέμα της εκτέλεσης 
των αποφάσεων του ΕΔΑΔ προσχέδιο ψηφίσματος και σύστασης, τα οποία εγκρίθηκαν με μεγάλη 
πλειοψηφία. Ο βουλευτής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 4η Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου κατά της 
Τουρκίας, τονίζοντας τη σημασία της επίλυσης του ανθρωπιστικού ζητήματος των αγνοουμένων και 
της αποκατάστασης των περιουσιακών δικαιωμάτων Ελληνοκυπρίων προσφύγων και εκτοπισμένων.

Ο Κύπριος Πρόεδρος της Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό Κόσμο 
προήδρευσε τηλεδιάσκεψης τον Ιούνιο του 2020 με κύρια θέματα συζήτησης τις πρόσφατες εξελίξεις 
στη Λιβύη και τις συνέπειες της συνεχιζόμενης ισραηλο-παλαιστινιακής διένεξης για τους λαούς της 
περιοχής και της Ευρώπης. 

Τον ίδιο μήνα ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρία της 
Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ. Ο βουλευτής εξέφρασε την στήριξη της Κύπρου στο έργο της Ελληνικής 
Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ.  Υπογράμμισε δε ότι ο οργανισμός οφείλει να συνδράμει 
αποφασιστικά, ώστε να αντιμετωπιστούν οι τουρκικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και 
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και στην ίδια την Ευρώπη.  

Εξάλλου, κατά τη συζήτηση έκθεσης για την επενδυτική μετανάστευση σε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής 
Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων τον Ιούλιο του 2020  εγκρίθηκαν τροπολογίες 
του επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφορικά με τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν 
σε σχέση με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της ανθρωπιστικής 
δράσης για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανατολικής Μεσογείου. Ο βουλευτής τόνισε την 
ανάγκη να περιληφθούν στην έκθεση τα αίτια που προκαλούν τη μετανάστευση και να εκπονηθεί μια 
ολοκληρωμένη πολιτική, που να εδράζεται στην πιο δίκαιη κατανομή των βαρών ανάμεσα στα κράτη 
μέλη. 

Τον ίδιο μήνα διεξήχθησαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 
στην ΚΣΣΕ προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους για τη θέση του μέλους εκ μέρους της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του ΣτΕ. Τα ονόματα των τριών υποψηφίων που τελικά επιλέχθηκαν 
διαβιβάστηκαν στον γενικό γραμματέα της ΚΣΣΕ, όπως προβλέπει η σχετική  διαδικασία.
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Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU)

Κατά την υπό αναφορά περίοδο πραγματοποιήθηκε η 141η Συνέλευση της IPU στο Βελιγράδι (13-17 
Οκτωβρίου 2019), στην οποία συμμετείχε πενταμελής αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων 
με επικεφαλής τον Πρόεδρο του σώματος. Κύριο θέμα της Διάσκεψης ήταν η «Ενίσχυση του διεθνούς 
δικαίου: Κοινοβουλευτικοί ρόλοι και μηχανισμοί και η συμβολή της περιφερειακής συνεργασίας». Άλλα 
θέματα συζήτησης αφορούσαν τις κοινοβουλευτικές στρατηγικές για ενίσχυση της ειρήνης και της 
ασφάλειας προς αντιμετώπιση των απειλών και των συγκρούσεων που προκύπτουν από τις κλιματικές 
καταστροφές και τις συνέπειές τους, την ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας 
προς επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ιδιαίτερα του στόχου της υπεύθυνης 
παραγωγής και κατανάλωσης, τον ρόλο των κοινοβουλίων στη διασφάλιση του δικαιώματος στην 
υγεία και στην επίτευξη Καθολικής Κάλυψης Υγείας μέχρι το 2030, καθώς και τον σεβασμό του 
διεθνούς δικαίου, όπως εκφράζεται μέσα από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και άλλα σχετικά 
ψηφίσματα. Επίσης, συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη ως επείγον το θέμα της αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής και σχετικό προσχέδιο ψηφίσματος υιοθετήθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια.

Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Προέδρου της IPU για θεσμοθέτηση, στη διάρκεια των Συνελεύσεων, 
συναντήσεων με τον τίτλο «Διάλογος των Προέδρων», ο Πρόεδρος της Βουλής πήρε μέρος 
με άλλους είκοσι ομολόγους του σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη χρηστή διακυβέρνηση. 
Σε παρέμβασή του αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του για τη δημιουργία της Παράλληλης Βουλής. 
Σημείωσε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση των όποιων δημοκρατικών 
ελλειμμάτων, ενισχύοντας και διευρύνοντας το κοινοβουλευτικό έργο και καθιστώντας ταυτόχρονα τη 
Βουλή οικείο και προσιτό θεσμό για τους πολίτες. 

Στο πλαίσιο της 141ης Συνέλευσης της IPU πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση της Ομάδας για 
την Κύπρο, με τη συμμετοχή της Ιταλίδας συντονίστριας της Ομάδας, μελών της αντιπροσωπίας της 
Βουλής και εκπροσώπων τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων. Οι Κύπριοι βουλευτές επανέλαβαν 
την προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και 
εξέφρασαν τη βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων και αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των 
ευρωπαϊκών αξιών και αρχών. Υπογράμμισαν επίσης ότι το κλειδί για λύση του Κυπριακού βρίσκεται 
στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η λύση πρέπει να είναι λειτουργική και βιώσιμη και πλήρως απαλλαγμένη 
από αναχρονιστικές εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα. 

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνέλευσης μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής συμμετείχε ως 
συντονίστρια σε συζήτηση για την ισότητα των φύλων με θέμα «#Όχι Στη Βουλή Μου: Εθνικές και 
Περιφερειακές Στρατηγικές», που διοργάνωσε το Φόρουμ Γυναικών Βουλευτών.

Η 142η  Συνέλευση της IPU, η οποία θα πραγματοποιούνταν στη Γενεύη μεταξύ 16 και 20 Απριλίου 
2020, ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.
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Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος της Βουλής προέβη σε αναφορά ενώπιον της ολομέλειας 
για τη 12η  επέτειο της Διεθνούς Ημέρας Δημοκρατίας, ο εορτασμός της οποίας καθορίστηκε στις 
15 Σεπτεμβρίου από την IPU. Ο Πρόεδρος της Βουλής μεταξύ άλλων διαβεβαίωσε ότι το κυπριακό 
κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συμβάλλει εμπράκτως στην προώθηση των δημοκρατικών αρχών, 
προσφέροντας βήμα για αύξηση της συμμετοχικότητας, ενίσχυση της διαφάνειας και αντιμετώπιση 
των όποιων δημοκρατικών ελλειμμάτων αναφύονται τόσο μέσω του θεσμού της Παράλληλης Βουλής 
όσο και με το Σπίτι του Πολίτη.

Στις 19 και 20 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 5η  Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων 
Κοινοβουλίων της IPU. Παρουσιάζοντας την έκθεση στην οποία ήταν συνεισηγητής με τίτλο «Η 
δημοκρατία και ο μεταβαλλόμενος ρόλος των κοινοβουλίων στον 21ο αιώνα», ο Πρόεδρος της Βουλής 
αναφέρθηκε στη θεμελιώδη σχέση μεταξύ κοινοβουλίων και πολιτών, που αποτελεί τον πυρήνα 
κάθε δημοκρατικής διακυβέρνησης και η οποία πρέπει τακτικά να ενισχύεται και να διευρύνεται. Οι 
παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που διαμορφώνουν τη νέα διεθνή πραγματικότητα, τόνισε 
ο Πρόεδρος, επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό των στόχων των κοινοβουλίων, προκειμένου να 
προσαρμοστούν στις προκλήσεις του αιώνα μας. 

Της Διάσκεψης προηγήθηκαν πέντε συναντήσεις της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής υπό την 
Πρόεδρο της IPU. O Πρόεδρος της Βουλής, ως εκ των μελών της εν λόγω επιτροπής, είχε ουσιαστική 
συμμετοχή στην προετοιμασία της 5ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU. Κατά 
την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019, η δεύτερη 
συνάντηση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής. Λόγω της πανδημίας COVID-19 οι επόμενες τρεις 
συναντήσεις της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης (21η 

Απριλίου, 13 Μαΐου, 2 Ιουνίου 2020). Τους συμμετέχοντες απασχόλησε μεταξύ άλλων το κείμενο της 
Διακήρυξης που εγκρίθηκε κατά τη Διάσκεψη. Σε αυτό περιλαμβάνονται εισηγήσεις του Προέδρου της 
Βουλής κυρίως όσον αφορά τον ρόλο των κοινοβουλίων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας σε ένα περιβάλλον πολυμερισμού, προς επίτευξη της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης 
για τον πλανήτη και τον άνθρωπο. Κατά τις τηλεδιασκέψεις λήφθηκε επίσης απόφαση όπως η 5η 
Διάσκεψη των Προέδρων πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και εκ νέου με φυσική παρουσία στη Βιέννη 
τον Αύγουστο του 2021, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. 

Δύο μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων εκπροσώπησαν τον Πρόεδρο του σώματος στις εξής διεθνείς 
δραστηριότητες: 

Σε Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο στη Βουδαπέστη (7-8 Νοεμβρίου 2019), το οποίο 
συνδιοργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ουγγαρία, με θέμα «Πρόληψη της ακραίας τρομοκρατίας: 
Περιφερειακές πολιτικές αντιμετώπισης και μετριασμού του κινδύνου». Συζητήθηκαν η 
αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους μέσω στρατηγικών πρόληψης, η αποτίμηση και ο μετριασμός 
των κινδύνων που προκύπτουν από την επιστροφή ξένων μαχητών στις χώρες προέλευσής τους, 
ο ρόλος της ΕΕ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η συμμετοχή της νεολαίας στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού που ευνοεί την τρομοκρατία. 

1.
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Στις εργασίες της 45ης Συνόδου της Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο ΕΚ στις Βρυξέλλες (20 Φεβρουαρίου 2020). Τη Σύνοδο 
απασχόλησαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, 
καθώς και η προετοιμασία της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία θα πραγματοποιούνταν τον Ιούνιο του 2020 στο Καζακστάν, αλλά αναβλήθηκε 
λόγω της πανδημίας.

Στις 9 Ιουνίου 2020 μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στην IPU παρακολούθησε τηλεσεμινάριο 
του οργανισμού με θέμα «Η αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού COVID-19 και οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης». 

Κοινοβουλευτική Ένωση της Μεσογείου (ΚΣΜ)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής πήρε μέρος στη 14η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της ΚΣΜ στην Αθήνα (Φεβρουάριος 2020). Στα πλαίσια συζήτησης για τις πολιτικές 
εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η κυπριακή αντιπροσωπία κατήγγειλε τις τουρκικές 
προκλητικές ενέργειες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και την υπογραφή παράνομων μνημονίων με την 
κυβέρνηση της Λιβύης, ενέργειες που, όπως επισήμαναν, απειλούν την ειρήνη και πυροδοτούν τη 
βία. Η ολομέλεια ενέκρινε σχετικό ψήφισμα με το οποίο η Συνέλευση κρίνει άκυρο το τουρκολιβυκό 
μνημόνιο για τον καθορισμό θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, καθότι παραβιάζει τις αρχές 
του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας και δεν παράγει οιαδήποτε έννομα αποτελέσματα 
που να επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων κρατών. 

Τον Νοέμβριο του 2019 διμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην πρώτη Συντονιστική 
Συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής της ΚΣΜ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στη Ρώμη. 

Συνεπεία των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19, μέλος της κυπριακής 
αντιπροσωπίας παρακολούθησε διαδικτυακά τον Μάιο του 2020 τηλεδιάσκεψη για τη Στρατηγική της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευθραυστότητα, τις Συγκρούσεις και τη Βία στην εποχή της πανδημίας 
COVID-19. Στην τηλεδιάσκεψη, που διοργάνωσε ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συνεργασία 
με το Κοινοβουλευτικό Δίκτυο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
υπογραμμίστηκε η ανάγκη προώθησης των επενδύσεων για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
δημιουργία θέσεων εργασίας και ενδυνάμωση των εθνικών συστημάτων υγείας. 

Το ίδιο μέλος συμμετείχε τον Ιούλιο του 2020 σε διαδικτυακή συζήτηση του Οικονομικού Πάνελ της 
ΚΣΜ με θέμα «Οικονομική ανάκαμψη μετά τον COVID-19 και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
των εταιρειών Fintech, των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και των νεοφυών επιχειρήσεων». 
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξεύρεση αποτελεσματικών νομοθετικών εργαλείων στη μετά 
την πανδημία εποχή, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επενδυτές, οι 
επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πιστώσεις μέσω οικονομικής 
και νομισματικής αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής προσέγγισης.
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Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε τον Ιούνιο του 2020 σε τηλεδιάσκεψη με θέμα «Αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού υπό τη σκιά της πανδημίας COVID-19», την οποία 
συνδιοργάνωσαν η ΚΣΜ  και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ). Σε παρέμβασή του ο βουλευτής υπογράμμισε τη σημασία της 
καθολικής και ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην εξάλειψη της φτώχιας, ώστε να εκλείψουν 
οι συνθήκες που οδηγούν στην ριζοσπαστικοποίηση και στις πράξεις βίας. 

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (CPA)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πρόεδρος 
του Κυπριακού Κλάδου του CPA, συμμετείχε στην 25η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της 
Κοινοπολιτείας (CSPOC) στην Οττάβα (6-10 Ιανουαρίου 2020).

Συζητήθηκαν τόσο σε επίπεδο ολομέλειας όσο και στο πλαίσιο θεματικών εργαστηρίων θέματα 
σχετικά με τον ρόλο των Προέδρων των κοινοβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας 
και στην υποστήριξη νέων πρακτικών που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
κοινοβουλίων.  

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αναφορικά με την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των κοινοβουλίων 
ως θέσμου που προάγει τον ειλικρινή διάλογο, την ευθύνη λογοδοσίας και τη διαφάνεια, ο Πρόεδρος 
της Βουλής επισήμανε την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις πολιτικές διεργασίες, καθώς και την απάθεια 
και τον σκεπτικισμό που παρατηρούνται ανάμεσα στους πολίτες ως βασικά εμπόδια στις προσπάθειες 
των κοινοβουλίων για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες.  
Υπογράμμισε ότι στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία διαύλων άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των 
κοινοβουλίων, των βουλευτών και της κοινωνίας των πολιτών. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε πρωτοβουλίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, με στόχο την 
ενίσχυση της διαφάνειας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και του κοινοβουλίου. 
Αναφέρθηκε ειδικότερα στο Σπίτι του Πολίτη ως σημείο επαφής των πολιτών και κέντρο πληροφόρησης 
για όλα όσα αφορούν το κοινοβούλιο, καθώς και στο εγχείρημα της θέσπισης Κώδικα Συμπεριφοράς 
και Δεοντολογίας για τους βουλευτές και το προσωπικό ως πολύ σημαντική μεταρρύθμιση όσον αφορά 
τον στόχο της διασφάλισης λογοδοσίας και διαφάνειας.

Σε άλλη παρέμβασή του σε συζήτηση για την ανάγκη στήριξης των βουλευτών στον ρόλο τους ως 
αποτελεσματικών νομοθετών και εκπροσώπων των εκλογικών τους περιφερειών, ο Πρόεδρος της 
Βουλής  ανέφερε ότι οι βουλευτές χρειάζονται πολύπλευρη στήριξη για την αποτελεσματική εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, η οποία, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μικρών κοινοβουλίων, είναι σχεδόν 
αδύνατο να καλυφθεί από τις εσωτερικές δομές. Σημείωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει λάβει 
τα τελευταία χρόνια σημαντικά μέτρα για την αναβάθμιση και την ενίσχυση των πληροφορικών και 
τεχνολογικών συστημάτων της και προχωρεί προς την πλήρη ψηφιοποίηση των κοινοβουλευτικών 
εργασιών. Σημείωσε επίσης τη συνεργασία που έχει αναπτύξει η κυπριακή Βουλή με ακαδημαϊκούς 
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και άλλους εμπειρογνώμονες σε καθορισθέντες τομείς προτεραιότητας. Αναφορά έκανε και σε σειρά 
συνεδρίων που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα της Τέταρτης Βιομηχανικής 
Επανάστασης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Περαιτέρω, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια για το θέμα της ενίσχυσης της συμμετοχικότητας και 
της υποστήριξης νέων διαδικασιών και πρακτικών που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
των κοινοβουλίων, ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε τη δημιουργία στην κυπριακή Βουλή του 
θεσμού της Παράλληλης Βουλής, αποτελούμενης από έξι θεματικές παράλληλες βουλές, με στόχο 
την ουσιαστική εμπλοκή πολιτών, οργανωμένων συνόλων και εμπειρογνωμόνων στον εντοπισμό 
θεμάτων που χρήζουν συζήτησης, στη διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων και στην εκπόνηση 
συναφών πολιτικών. 

Στις 22-29 Σεπτεμβρίου 2019 ο κυπριακός κλάδος συμμετείχε με τριμελή αντιπροσωπία στην 64η 
Παγκόσμια Διάσκεψη του CPA στην Ουγκάντα. Γενικό θέμα της Διάσκεψης ήταν η «Προσαρμογή, 
εμπλοκή και εξέλιξη των κοινοβουλίων σε μια γοργά μεταβαλλόμενη Κοινοπολιτεία». Συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, την ανεργία στους νέους, τις τεχνολογικές εξελίξεις σε 
σχέση με τη νομοθετική εργασία και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων 
στα κοινοβούλια, καθώς και τον διαχωρισμό των εξουσιών σε σχέση με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. 
Στα πλαίσια των εργασιών της Παγκόσμιας Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης το Συνέδριο των 
Γυναικών Βουλευτών της Κοινοπολιτείας (CWP), στο οποίο συμμετείχε η επικεφαλής της κυπριακής 
αντιπροσωπίας.

H Bουλή συμμετείχε επίσης με διμελή αντιπροσωπία στις εργασίες του 7ου Περιφερειακού Συνεδρίου των 
CWP στα Νησιά Φώκλαντ (15-22 Φεβρουαρίου 2020). Κάτω από το κυρίως θέμα της καταπολέμησης 
των στερεοτύπων στις μικρές κοινωνίες, συζητήθηκαν θέματα όπως η οικοδόμηση των ρόλων για 
τις γυναίκες στις μικρές κοινωνίες, η δημιουργία μελλοντικών ευκαιριών εργοδότησης και τα μέτρα 
προτροπής προς τις γυναίκες για τη διεκδίκηση δημόσιων αξιωμάτων. 

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, σε παρέμβασή της στο θέμα της δημιουργίας ευκαιριών 
για τη διεκδίκηση αξιωμάτων από γυναίκες που ζουν σε μικρές κοινότητες, έκανε αναφορά σε 
σχετικό σεμινάριο που είχε πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στα πλαίσια επίσκεψης αντιπροσωπίας των 
Γυναικών-Βουλευτών της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου (BIMR CWP). 
Αναφέρθηκε επίσης στους δείκτες, τις νοοτροπίες και τις προκλήσεις που υπάρχουν σε μικρά κράτη 
όπως η Κύπρος για τις γυναίκες που φιλοδοξούν να προσφέρουν στα κοινά.  Σημείωσε δε ότι το θέμα 
της ισότητας των φύλων αποτέλεσε κύριο θέμα στις συνεδρίες του θεσμού της Παράλληλης Βουλής 
στην Κύπρο.

Το 49ο Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου, το οποίο θα πραγματοποιούνταν 
στη Μάλτα στα τέλη Μαΐου 2020, αναβλήθηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων παγκοσμίως 
συνεπεία του ιού COVID-19 και  επαναπρογραμματίστηκε υπό μορφή τηλεδιάσκεψης για το τέλος 
Σεπτεμβρίου 2020. 
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Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν δύο μόνο δραστηριότητες της Συνέλευσης με 
τη φυσική παρουσία των τριών μελών της κυπριακής αντιπροσωπίας, συνεπεία της πανδημίας του 
κορωνοϊού. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της 19ης Χειμερινής Συνάντησης της ΚΣ ΟΑΣΕ (Φεβρουάριος 2020), η 
επικεφαλής της αντιπροσωπίας, κατονομάζοντας την Τουρκία ως τρανταχτό παράδειγμα κράτους 
που επιμένει να μη συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο, στηλίτευσε τις ερευνητικές και εξορυκτικές 
δραστηριότητες της χώρας αυτής εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα 
αποτελέσματα διερευνητικών αποστολών του σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, καθώς και για 
τη συμμετοχή του σε επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της ΚΣ ΟΑΣΕ  στη χώρα αυτή. 

Ως μέλος δε της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση, ο ίδιος βουλευτής έκανε ειδική αναφορά στις 
δραματικές εξελίξεις σε σχέση με την Κύπρο. 

Τρίτο μέλος της αντιπροσωπίας, σε συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Επιστήμης, 
Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, σημείωσε τις προσπάθειες της Κύπρου για επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Επισήμανε δε ότι στόχος των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας είναι να ελέγξει τον ενεργειακό 
πλούτο της Κύπρου σε βάρος των νόμιμων δικαιωμάτων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, γεγονός 
το οποίο υπονομεύει τις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. 

Της Χειμερινής Συνάντησης είχε προηγηθεί η 18η Φθινοπωρινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ στο Μαρακές 
(Οκτώβριος 2019).  

Στο πλαίσιο της συνεδρίας της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης και μετά από διαβουλεύσεις με την 
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, οι αντιπροσωπίες της Γαλλίας και της Ιταλίας κυκλοφόρησαν 
κοινή καταδικαστική δήλωση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας που βρίσκονταν σε εξέλιξη σε 
αδειοδοτημένο από τη γαλλική Total τεμάχιο στην ΑΟΖ της ΚΔ.   

Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας κατήγγειλε την επιδρομή του τουρκικού γεωτρητικού πλοίου 
«Γιαβούζ» στην ΑΟΖ της ΚΔ και μάλιστα σε τεμάχιο που αδειοδοτήθηκε σε ξένες εταιρείες.  Στους 
γνωστούς τουρκικούς ισχυρισμούς και απειλές που εκφράστηκαν από τον επικεφαλής της τουρκικής 
αντιπροσωπίας, η βουλευτής απάντησε ότι, εάν η Τουρκία πραγματικά επιθυμεί τη λύση του Κυπριακού, 
να ανταποκριθεί στην έκκληση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για συνέχιση των συνομιλιών στο 
πλαίσιο που ο ίδιος έθεσε, αντί να κλιμακώνει τις προκλήσεις και να εκβιάζει τον λαό της Κύπρου, 
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Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.

Ο Κύπριος Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά 
Θέματα της Συνέλευσης στηλίτευσε την εξαγγελθείσα πρόθεση της Τουρκίας για άνοιγμα της 
περιφραγμένης περιοχής της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση.
Επίσης, σε άλλη παρέμβασή του, καταδίκασε τη βεβήλωση από τις παράνομες κατοχικές αρχές 
θρησκευτικών χώρων, τον εκφοβισμό του κλήρου και την παρεμπόδιση της θρησκευτικής ελευθερίας. 
Τρίτο μέλος της αντιπροσωπίας, σε συζήτηση για τις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή 
στην περιοχή της Μεσογείου, υπογράμμισε την ανάγκη ταχύτερης στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα 
της Συνέλευσης συμμετείχε επίσης σε συνάντηση του Προεδρείου της Συνέλευσης, σε συνδυασμό με 
τη Συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών του ΟΑΣΕ (Μπρατισλάβα, Δεκέμβριος 2019).  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ειδικής Αντιπροσώπου της ΚΣ ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς, η επικεφαλής της αντιπροσωπίας  συμμετείχε σε σειρά συνεδρίων του ΟΑΣΕ ως εκ των 
κύριων ομιλητών, όπως στο σεμινάριο της Σλοβακικής Προεδρίας του ΟΑΣΕ (Μπρατισλάβα, Οκτώβριος 
2019), με αντικείμενο τον σλοβακικό νόμο για την καταπολέμηση του φαινομένου των εικονικών 
εταιρειών, καθώς και στην 1η Προπαρασκευαστική Συνάντηση του Οικονομικού και Περιβαλλοντικού 
Φόρουμ του ΟΑΣΕ (Φεβρουάριος 2020). Η βουλευτής τόνισε τον ρόλο που μπορούν και πρέπει να 
αναλάβουν τα εθνικά κοινοβούλια στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Η ίδια βουλευτής πραγματοποίησε επίσης επισκέψεις στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και στην έδρα του ΣτΕ (Νοέμβριος 2019), όπου είχε συναντήσεις με 
αξιωματούχους των δύο οργανισμών αρμόδιους για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς.  

Προηγήθηκαν συναντήσεις της βουλευτού στη Βιέννη με αρμόδιους αξιωματούχους του ΟΗΕ και του 
ΟΑΣΕ, περιλαμβανομένων εκπροσώπων της τρέχουσας, Σλοβακικής, και της επόμενης, Αλβανικής, 
Προεδρίας του Οργανισμού (Σεπτέμβριος 2019). 

Προγραμματιζόμενο συνέδριο που θα φιλοξενούσε η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην καταπολέμηση της διαφθοράς τον Μάιο του 2020 αναβλήθηκε λόγω της 
πανδημίας. 

Ο Κύπριος Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά 
Θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ είχε συνάντηση στο Βερολίνο με την Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής  (Ιανουάριος 2020). 
Υπό την ίδια ιδιότητα, ο βουλευτής συμμετείχε σε αποστολή υψηλού επιπέδου στο Κίεβο, υπό τον 
Πρόεδρο της ΚΣ ΟΑΣΕ, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο του 
κοινοβουλίου, τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλους πολιτικούς αξιωματούχους της Ουκρανίας, 
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καθώς και με μέλη της Ειδικής Αποστολής Παρατηρητών του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία. 

Ο ίδιος βουλευτής πήρε επίσης μέρος στις εργασίες  της Συνάντησης για την Εφαρμογή της Ανθρώπινης 
Διάστασης του ΟΑΣΕ (Βαρσοβία, Σεπτέμβριος 2019). Στο περιθώριο της Συνάντησης ο βουλευτής 
φιλοξένησε εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες εισηγήσεις της ΚΣ ΟΑΣΕ στον 
τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

Ο εν λόγω βουλευτής συμμετείχε επίσης στην πρώτη αποστολή της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση 
των βουλευτικών εκλογών στο Ουζμπεκιστάν (Δεκέμβριος 2019), καθώς και στη Λευκορωσία 
(Νοέμβριος 2019). 

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού η 29η Ετήσια Σύνοδος της ΚΣ ΟΑΣΕ, που θα πραγματοποιούνταν στο 
Βανκούβερ (Ιούλιος 2020), ακυρώθηκε, δε διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη των αξιωματούχων 
της ΚΣ ΟΑΣΕ και η θητεία των παρόντων αξιωματούχων έχει παραταθεί μέχρι τη διεξαγωγή Ετήσιας 
Συνόδου. 

Από τον Μάρτιο του 2020 η ΚΣ ΟΑΣΕ διοργάνωσε σημαντικό αριθμό τηλεδιασκέψεων για πληθώρα 
θεμάτων που απασχολούν τη Συνέλευση και έλαβαν χώρα τρεις διαδικτυακές συνεδρίες του Προεδρείου 
(δύο τον Απρίλιο και μία τον Μάιο) και μία της Μόνιμης Επιτροπής (Ιούλιος).  

Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας και ο Κύπριος Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα συμμετείχαν στη συνεδρία του Προεδρείου τον 
Απρίλιο του 2020. Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας τόνισε την αδυναμία της ΕΕ να ανταποκριθεί 
εποικοδομητικά στις προκλήσεις που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, ενώ το άλλο μέλος τόνισε την 
ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας και τήρησης των δημοκρατικών αρχών σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Στην τρίτη τηλεδιάσκεψη του Προεδρείου συμμετείχε ένα μέλος της αντιπροσωπίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα 
συμμετείχε τον Ιούλιο του 2020 σε δύο διαδικτυακές συναντήσεις της Ad Hoc Επιτροπής για τη 
Μετανάστευση. Τον Ιούνιο του 2020 ο ίδιος βουλευτής πήρε μέρος σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε 
η βρετανική Βουλή των Λόρδων με θέμα την προστασία ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου, 
καθώς και σε τηλεδιάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «Η απάντηση στον COVID-19 στις  ποικιλόμορφες 
κοινωνίες: Προκλήσεις και ευκαιρίες για σταθερότητα και κοινωνική συνοχή». 

Επίσης, τον Ιούνιο του 2020 συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη Δεύτερη Συμπληρωματική Συνάντηση 
της Ανθρώπινης Διάστασης του ΟΑΣΕ. 

Τον Μάιο του 2020 ο ίδιος βουλευτής πήρε μέρος σε άλλες τρεις τηλεδιασκέψεις. Στην πρώτη, με 
θέμα τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον τομέα της μετανάστευσης, ο βουλευτής στηλίτευσε 
την ενορχηστρωμένη προώθηση από την Τουρκία λαθρομεταναστών μέσω των κατεχομένων ή διά 
θαλάσσης προς τις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Στη δεύτερη, με θέμα τον αντίκτυπο 
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του COVID-19 στις συγκρούσεις στην περιοχή του ΟΑΣΕ, ο βουλευτής υπέδειξε ότι η πανδημία 
επιβεβαιώνει την αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να διασφαλίσει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου 
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, ο ίδιος προλόγισε 
τρίτη τηλεδιάσκεψη, με θέμα την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη διατήρηση του 
δημοκρατικού ελέγχου των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα πλαίσια της πανδημίας.

Επίσης, ο ίδιος βουλευτής συμμετείχε σε τηλεδιασκέψεις με θέμα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
τις φυλετικές επιπτώσεις της πανδημίας και τις επιπτώσεις της πανδημίας στο περιβάλλον (Μάιος και 
Ιούνιος 2020). 

Προηγουμένως, τον Απρίλιο του 2020, τα τρία μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν σε 
διάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. 

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η κυπριακή αντιπροσωπία συμμετείχε με τετραμελή αντιπροσωπία 
στις δύο τακτικές μικτές Συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων και των Εισηγητών 
των Επιτροπών της Συνέλευσης.

Στη Φθινοπωρινή Συνεδρίαση στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2019, η κυπριακή αντιπροσωπία εξέφρασε 
την εκτίμησή της για τη σταθερή στήριξη της ΔΣΟ προς την Κύπρο όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα 
και τις προσπάθειες για επίλυσή του. Κάνοντας δε ιδιαίτερη αναφορά στην επέτειο της ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους, οι Κύπριοι βουλευτές στηλίτευσαν τον ρόλο της Τουρκίας στη θλιβερή αυτή εξέλιξη.

Συνεπεία της πανδημίας COVID-19, η Εαρινή Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης 
τον Ιούλιο του 2020. Αντηλλάγησαν απόψεις αναφορικά με ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες μπορεί 
να προβεί η Συνέλευση και oι συμμετέχουσες σε αυτήν εθνικές αντιπροσωπίες κατά της απόφασης 
ανάκλησης του μουσειακού καθεστώτος της Αγίας Σοφίας. Υιοθετήθηκε δήλωση της ΔΣΟ, στην οποία 
καταδικάζεται η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας και καλείται η διεθνής κοινότητα να αναλάβει δράση 
για τη διατήρηση της Αγίας Σοφίας ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης, αποφασίστηκε όπως η Ετήσια Σύνοδος της Ολομέλειας της ΔΣΟ, η οποία θα πραγματοποιούνταν 
αρχικά τον Ιούνιο στην Κρήτη, διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης τον Σεπτέμβριο του 2020.  

Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΑΚΣ συμμετείχε 
στη 12η Σύνοδο Ολομέλειας της Συνέλευσης στην Αττάλεια (14-17 Δεκεμβρίου 2019).  Κεντρικό θέμα 
της Συνόδου ήταν η προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των ασιατικών κοινοβουλίων. 

Σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της Συνόδου, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
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επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο των κοινοβουλίων και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας ως 
γέφυρας μεταξύ των κυβερνήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και της κοινωνίας των 
πολιτών. Υπογράμμισε δε τον κομβικό ρόλο της Κύπρου ως εκ της γεωστρατηγικής της θέσης μεταξύ 
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί μετά τη θεσμοθέτηση από κοινού 
με την Ελλάδα τριμερών συνεργασιών με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Οι συνεργασίες αυτές, 
ανέφερε ο βουλευτής, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, 
της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, αποσκοπούν σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις για την 
παραγωγή απτών αποτελεσμάτων, με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στη σταθερότητα και την ειρήνη 
στην ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η προσπάθεια της τουρκικής αντιπροσωπίας να εισαγάγει στη Διακήρυξη της Αττάλειας την τελευταία 
στιγμή ανακριβή και παραπλανητική δήλωση για τη βάση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος 
(αναφορές σε «δύο λαούς», τουρκική ερμηνεία της «πολιτικής ισότητας» κ.λπ.) απέτυχε μετά από 
έντονες παραστάσεις από τον Κύπριο βουλευτή,  ο οποίος απέκρουσε τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας 
τονίζοντας ότι η όποια αναφορά στο Κυπριακό οφείλει να σημειώνει την ανάγκη συμμόρφωσης της 
Τουρκίας με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα και αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών. 

Προηγουμένως, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε σε συνεδρία της Μόνιμης 
Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό και τον Οικονομικό Σχεδιασμό της Συνέλευσης στη Βαγδάτη (3-6 
Σεπτεμβρίου 2019). Συζητήθηκαν θέματα που άπτονταν της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της 
Συνέλευσης, καθώς και της λειτουργίας της Μόνιμης Γραμματείας της, που εδρεύει στην Τεχεράνη. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν συναντήσεις των Μόνιμων 
Επιτροπών της ΑΚΣ με φυσική παρουσία λόγω της πανδημίας COVID-19. 

Στις 9 Ιουλίου 2020 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας πήρε μέρος σε τηλεδιάσκεψη της 
Συνέλευσης που συντόνιζε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Συζητήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης της 
πανδημίας στα κράτη μέλη του οργανισμού. Σε παρέμβασή του ο βουλευτής τόνισε την ανάγκη 
συλλογικής και συντονισμένης δράσης για αντιμετώπιση των πολλαπλών επιπτώσεων της πανδημίας. 
Αναφερόμενος ειδικότερα στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι τα στοχευμένα μέτρα και η προσήλωση των 
πολιτών σε αυτά οδήγησαν σε εξαιρετικά επιδημιολογικά αποτελέσματα, που επέτρεψαν τη σταδιακή 
χαλάρωση των μέτρων και την επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης

Η Βουλή των Αντιπροσώπων φιλοξένησε στη Λευκωσία στις 27 Νοεμβρίου 2020 τη 13η Διάσκεψη 
Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Συμμετείχαν, πέραν του Προέδρου του 
σώματος, οι Προέδροι των κοινοβουλίων της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου, του Λιχτενστάιν, του 
Μονακό και του Μαυροβουνίου. 
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1.

2.

3.

Τη Διάσκεψη απασχόλησαν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 

«Προκλήσεις, ευκαιρίες και βέλτιστες πρακτικές για τα μικρά κράτη της Ευρώπης στην ψηφιακή 
εποχή»,

«Συνεργασία μεταξύ περιφερειών, οι διάφορες μορφές της και τα οφέλη για τα μικρά κράτη της 
Ευρώπης» και 
«Συνεργασία μεταξύ μικρών κρατών Ευρώπης στον τομέα των σπάνιων νοσημάτων και η 
συμβολή των κοινοβουλίων». 

Επίσης, στο πλαίσιο των εργασιών της Διάσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής παρέθεσε γεύμα εργασίας 
με θέμα «Επενδύσεις και Οικονομική Ανάπτυξη: Προκλήσεις για τα μικρά κράτη».

Για πρώτη φορά στη Διάσκεψη προσκλήθηκαν Πρόεδροι κοινοβουλίων ή εκπρόσωποί τους από κράτη 
της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να συζητηθούν σφαιρικά θέματα περιφερειακής συνεργασίας.
Συμμετείχαν οι Πρόεδροι των κοινοβουλίων της Αιγύπτου και του Ομάν, οι Αναπληρωτές Πρόεδροι 
των κοινοβουλίων της Σαουδικής Αραβίας και της Παλαιστίνης και εκπρόσωποι των Προέδρων 
των κοινοβουλίων του Κουβέιτ και του Ισραήλ. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία 
για ανάδειξη του γεφυροποιού ρόλου της Κύπρου μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και της 
δυνατότητας αξιοποίησης των καλών σχέσεων γειτονίας της χώρας μας προς κοινό όφελος.

Μια δεύτερη πρωτοβουλία της Βουλής ήταν να απευθύνει πρόσκληση στα συμμετέχοντα κοινοβούλια 
να συμπεριλάβουν εμπορικούς και επιχειρηματικούς φορείς στις αντιπροσωπίες τους. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία σκοπούσε στην ανάδειξη της συμβολής των κοινοβουλίων στην οικονομική διπλωματία 
και στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των συγκεκριμένων φορέων των μικρών κρατών.

Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Διακήρυξης από τους Προέδρους των 
συμμετεχόντων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Στη Διακήρυξη τονίζεται η βούληση 
για συνέχιση των ανταλλαγών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αλληλοκατανόησης και της 
προώθησης κοινών θέσεων και δράσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, μεταξύ άλλων 
αναγνωρίζονται οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τα μικρά κράτη, ώστε να καταστούν πρωτοπόροι 
στην ψηφιακή εποχή, τονίζεται η συμβολή των κοινοβουλίων στην οικονομική διπλωματία και 
υπογραμμίζονται τα οφέλη της συνεργασίας των μικρών κρατών στον τομέα των σπάνιων παθήσεων.

Αραβοφωνία

Κατά την υπό αναφορά περίοδο συνεχίστηκε η πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για προώθηση της αραβοφωνίας στην Κύπρο. Μελετάται δε παράλληλα η δυνατότητα 
δημιουργίας Αραβικού Κέντρου. 

Τον Σεπτέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Προέδρου της Βουλής με τους 
πρέσβεις αραβικών κρατών με έδρα τη Λευκωσία παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. 

Δ. Κοινοβουλευτική διπλωματία
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Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για προώθηση της εν λόγω πρωτοβουλίας. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τους Άραβες πρέσβεις για το θέμα αυτό. 
Έχει επίσης διαρκή επικοινωνία με Άραβες ομολόγους του, καθώς και με άλλους υψηλόβαθμους 
αξιωματούχους αραβικών κρατών. 

Εξάλλου, πρόταση του Προέδρου της Βουλής για τη δημιουργία πανεπιστημιακής έδρας Αραβικής 
Γλώσσας έχει τύχει θετικής ανταπόκρισης από ιδιωτικό πανεπιστήμιο και τροχοδρομούνται 
συγκεκριμένες δράσεις προς επίτευξη του επιθυμητού στόχου.

Εκπαιδευτικές συνεργασίες

Προώθηση συνεργασιών στον τομέα της εκπαίδευσης 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο Πρόεδρος της Βουλής προώθησε περαιτέρω τις συνεργασίες και 
ανταλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης τόσο μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου όσο και 
ευρύτερα. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Βουλή στον τομέα αυτό έχουν ως ενδιάμεσο στόχο τη 
σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα και ως 
μακροπρόθεσμο στόχο την ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό 
κέντρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  

Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέλαβε πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός φορέα 
προώθησης της κυπριακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εντός και εκτός Κύπρου. Για τον σκοπό αυτό 
συγκάλεσε συντονιστική συνάντηση με τη συμμετοχή των πρυτάνεων των κυπριακών πανεπιστημίων 
παρουσία των Υπουργών Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας. Κατά τη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις και συζητήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για 
εγκαθίδρυση του φορέα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.  

Πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής για αναβάθμιση χώρων για τα 
νοσηλευόμενα παιδιά στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ισπανία (Οκτώβριος 2018), ο Πρόεδρος της Βουλής 
επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Παίδων «Niño Jesús» στη Μαδρίτη, στο οποίο λειτουργεί πρότυπο 
σχολείο με ολοκληρωμένες, σύγχρονες και στοχευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Επιστρέφοντας στην Κύπρο και με δική του πρωτοβουλία, ο Προέδρος της Βουλής προέβη σε 
ενέργειες για ενίσχυση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Μακάρειο Νοσοκομείο.  
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ολοκληρώθηκε μελέτη για την υλικοτεχνική αναβάθμιση του 
νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, καθώς και άλλων χώρων ψυχαγωγίας των παιδιών-
ασθενών εντός του νοσοκομείου. Η μελέτη και η ετοιμασία σχεδίων ανακαίνισης και επέκτασης των 
χώρων αυτών ανατέθηκαν σε αρχιτεκτονικό γραφείο. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η 
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προκήρυξη διαγωνισμού από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) για την αγορά 
υπηρεσιών συντήρησης, ανακαίνισης και επέκτασης των επιλεγμένων χώρων, ώστε να πληρούν τα 
απαιτούμενα κριτήρια ασφάλειας και υγείας και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και στο 
καλώς νοούμενο συμφέρον των νοσηλευόμενων παιδιών. 

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας Κυπρίων επιχειρηματιών και επιστημόνων 
Κύπρου-Αυστραλίας  

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προέκυψε από επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ως επικεφαλής διακομματικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στην Αυστραλία 
(7-15 Φεβρουαρίου 2020). 

Σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του Προέδρου του σώματος, του Ύπατου 
Αρμοστή της Αυστραλίας στην Κύπρο και άλλων ενδιαφερόμενων μερών αποφασίστηκαν τα 
περαιτέρω βήματα για τη δημιουργία και αξιοποίηση του δικτύου προς όφελος της ενδυνάμωσης της 
ευρύτερης συνεργασίας Κύπρου-Αυστραλίας σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά άλλη πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής για τη δημιουργία, παράλληλα, δικτύου 
συνεργασίας Κυπρίων επιστημόνων της Αυστραλίας με κυπριακά ερευνητικά κέντρα βιοϊατρικής και 
βιοτεχνολογίας, αποφασίστηκε τελικά όπως αυτή ενταχθεί στο πλαίσιο του δικτύου συνεργασίας 
Κυπρίων επιχειρηματιών και επιστημόνων Κύπρου-Αυστραλίας.  

Συναφώς, σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2020 με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής 
ξεκίνησαν επαφές μεταξύ πανεπιστημιακών επιστημόνων σε Κύπρο και Αυστραλία, με σκοπό την 
ανάπτυξη συνεργασίας όσον αφορά την εξεύρεση εμβολίου και τη διάγνωση του ιού COVID-19. 

Δ. Κοινοβουλευτική διπλωματία
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Ε. Εκδοτικές δραστηριότητες - Συνέδρια, εκδηλώσεις 

Πρακτικά συνεδρίου «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας»
Η έκδοση συγκεντρώνει τα πρακτικά του συνεδρίου «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας», το οποίο συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για 
τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, και η Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 16 Οκτωβρίου 2018, στη Λευκωσία. Η πρώτη ενότητα της έκδοσης περιλαμβάνει 
τους χαιρετισμούς που απηύθυναν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας τελετής ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. 
Νικόλαος Βούτσης, καθώς και τις εισαγωγικές ομιλίες του Προέδρου της ΚΔ κ. Νίκου Αναστασιάδη 
και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου. Στο Μέρος Α΄ της 
έκδοσης περιλαμβάνονται οι ομιλίες των κ. Χρίστου Κληρίδη και Γιώργου Σωτηρέλη, που αναλύουν 
τα πολιτεύματα της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, ενώ στο Μέρος Β΄ οι 
ομιλίες των κ. Κύπρου Χρυσοστομίδη και Μιχάλη Σπουρδαλάκη, που εξετάζουν, αντίστοιχα, τον ρόλο 
των πολιτικών κομμάτων στο κυπριακό και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Στο Μέρος Γ΄ ο Αλέκος 
Μαρκίδης, οι κ. Κωνσταντίνος Κόμπος και Χρήστος Λυριντζής και Πηνελόπη Φουντεδάκη παραθέτουν 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο μορφών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Στο 
τέλος κάθε μέρους περιλαμβάνεται η συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ των ομιλητών και των 
παρευρισκομένων και στην τελευταία ενότητα της έκδοσης τα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών 
του συνεδρίου. 

Ενημερωτικές εκδόσεις για μαθητές και φοιτητές
Στα πλαίσια του εκδοτικού έργου που αναπτύχθηκε στο κοινοβούλιο κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, 
εντάσσεται και η αναθεωρημένη επανέκδοση, σε δεκαπέντε χιλιάδες αντίτυπα, του ενημερωτικού 
εντύπου για τους μαθητές στοιχειώδους εκπαίδευσης, το οποίο εξαντλήθηκε πρόσφατα. Το έντυπο 
προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές των δημοτικών σχολείων που επισκέπτονται 
τη Βουλή μαζί με γραφική ύλη και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Στο στάδιο της εκτύπωσης βρίσκεται και 
η αναθεωρημένη ενημερωτική έκδοση για τους μαθητές μέσης εκπαίδευσης και τους φοιτητές που 
επισκέπτονται τη Βουλή. Με τις εκδόσεις του αυτές, καθώς και με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που τις 
συνοδεύουν, το κοινοβούλιο επιδιώκει να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στη δημοκρατική αγωγή 
των παιδιών και των νέων και στην εξοικείωσή τους με τα δημοκρατικά θέσμια και τις δημοκρατικές 
διαδικασίες.

Συνέδριο με θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, 
Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση» 
Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019, μετά την επιτυχή διοργάνωση των συνεδρίων «Τέταρτη Βιομηχανική 
Επανάσταση: Προοπτικές και Κίνδυνοι» και «Βιομηχανία 4.0: Επιβαλλόμενες Δράσεις» το 2017 και 
το 2018, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε το τρίτο στη σειρά συναφές συνέδριο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων με θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και 
Ενσωμάτωση». Σκοπός του τρίτου συνεδρίου ήταν να δώσει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός 
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πολυδιάστατου δικτύου συνεργασίας μεταξύ του επιστημονικού και του επιχειρηματικού κόσμου και 
να τροφοδοτήσει με ιδέες το πεδίο της ψηφιακής στρατηγικής και της εφαρμογής της. 

Το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, έλαβε χώρα η τελετή έναρξης των 
εργασιών του συνεδρίου. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης 
Συλλούρης, η δρ Βικτώρια Κιμωνίδου, διευθύντρια Καναλιού Συνεργατών Microsoft Central and 
Eastern Europe, με θέμα ομιλίας «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Από την πολυγνωσία στην 
πράξη» και ο καθηγητής Στυλιανός Καβαδίας, Margaret Thatcher Professor of Enterprise Studies 
in Innovation and Growth, Director of Entrepreneurship Centre, Cambridge Judge Business School, 
με θέμα ομιλίας «Επανεξετάζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας: Η επιχειρηματικότητα 
και οι επενδύσεις ως επιταχυντές της ανάπτυξης».

Στις 4 Οκτωβρίου διεξήχθησαν, σε αίθουσες συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών, οι εργασίες 
τριών παράλληλων εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, στελέχη συναφών 
εταιρειών, βουλευτές κ.ά.  Τα προεδρεία απαρτίζονταν από τους βουλευτές Αννίτα Δημητρίου, 
Στέφανο Στεφάνου, Άγγελο Βότση, Μάριο Μαυρίδη,  Δημήτρη Δημητρίου, Μαρίνο Μουσιούττα, 
Μιχάλη Γιωργάλλα και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Στο πρώτο εργαστήριο με θέμα «Τεχνολογία και 
χρηματοοικονομικές εφαρμογές - Η δυναμική και ο ρόλος της καινοτομίας και της εμπιστοσύνης 
στην εναλλακτική χρηματοδότηση» εισηγητής ήταν ο Dr Robert Wardrop, συνιδρυτής και διευθυντής 
του Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge Judge Business School. Στο 
δεύτερο, που είχε θέμα «Διαφορετικότητα και ενσωμάτωση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», 
εισηγήτρια ήταν η δρ Κατερίνα Καουρή, εφαρμοσμένη μαθηματικός (Πανεπιστήμιο του Cardiff), 
συντονίστρια των CY Study Groups with Industry. Τέλος, στο τρίτο εργαστήριο, το οποίο ασχολήθηκε 
με το θέμα «Αποκεντρωμένες τεχνολογίες/Blockchain και εθνική στρατηγική», εισηγητής ήταν ο δρ 
Μαρίνος Θεμιστοκλέους, διευθυντής του Ινστιτούτου για το Μέλλον (Institute For the Future-IFF) 
και αναπληρωτής κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Την ίδια μέρα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των εργαστηρίων, πραγματοποιήθηκε η 
τελετή λήξης του συνεδρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Το πρόγραμμα της τελετής λήξης 
περιλάμβανε ανακοινώσεις των συμπερασμάτων των τριών εργαστηρίων που προηγήθηκαν, ομιλία 
του κ. Κυριάκου Κόκκινου, Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και την Καινοτομία στην ΚΔ, και 
κλείσιμο του συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Πρακτικά του συνεδρίου
Τα πρακτικά του συνεδρίου περιλήφθηκαν στην ομότιτλη έκδοση, που από τον Ιούνιο βρίσκεται 
καταχωρισμένη στην ιστοσελίδα της Βουλής. Σύντομα θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν στα μέλη 
της Βουλής, στους συνέδρους, καθώς και σε βιβλιοθήκες στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Έκθεση με θέμα «Οι Λατίνοι της Κύπρου»
Την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα «Καστελλιώτισσα», στην 
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εντός των τειχών Λευκωσία, τα εγκαίνια της πολυθεματικής έκθεσης που διοργάνωσε η Βουλή 
των Αντιπροσώπων με θέμα «Οι Λατίνοι της Κύπρου». Ομιλητές στην τελετή των εγκαινίων ήταν 
ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης και η αντιπρόσωπος της 
θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων στη Βουλή κ. Αντωνέλλα Μαντοβάνη. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος 
της Βουλής ανέφερε ότι η έκθεση αποτυπώνει μέσα από έγγραφα, φωτογραφίες και αντικείμενα τη 
μακραίωνη παρουσία και δράση της θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων στον τόπο, καθώς και τις 
επιδράσεις της κουλτούρας τους στον κυπριακό πολιτισμό. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
από τη χορωδία του Κολεγίου Τέρρα Σάντα. Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου.

Εσπερίδα με θέμα «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος: Οι 
κυπριακής καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα»
Στις 20 Νοεμβρίου 2019 η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
συνδιοργάνωσαν εσπερίδα με θέμα «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος: Οι κυπριακής 
καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος της εσπερίδας ήταν η απότιση ελάχιστου φόρου τιμής στις δύο 
μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, που έλκουν την καταγωγή τους από 
την Κύπρο, μέσω της ανάδειξης της συνολικής προσφοράς τους, αφού τόσο ο πατέρας όσο και ο υιός 
Σαρίπολος θεωρούνται θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης 
Συλλούρης και εκ μέρους του πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κώστα Γουλιάμου 
ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, αναπληρωτής καθηγητής και κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τη ζωή και το πολυσχιδές έργο των δύο Σαριπόλων παρουσίασαν 
οι εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί Μίμης Σοφοκλέους, επιστημονικός διευθυντής του Παττίχειου 
Δημοτικού Μουσείου-Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών της Λεμεσού, Κωνσταντίνος Τσιμάρας, 
Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου, καθηγήτρια στο Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και Ερασμία Λουίζα Σταυροπούλου, ομότιμη 
καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθησε συζήτηση με συμμετοχή του κοινού. Στον προθάλαμο του 
Πολιτιστικού Κέντρου φιλοξενήθηκε έκθεση σπάνιων εκδόσεων των δύο Σαριπόλων και εκδόσεων 
που αναφέρονται σε αυτούς, καθώς και ψηφιακή έκθεση φωτογραφιών και κειμένων για τη ζωή και 
το έργο τους, που ετοιμάστηκαν από την Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με πρόταση της Βουλής των Αντιπροσώπων προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το Αμφιθέατρο Α του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου μετονομάστηκε σε «Αμφιθέατρο Σαριπόλων». 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι οι δήμαρχοι 
Λάρνακας και Λευκάρων, από όπου καταγόταν ο Νικόλαος Ι. Σαρίπολος και ο πατέρας του, αποδεχόμενοι 
σχετική πρόταση της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα προβούν σε ονομασία ή μετονομασία οδού/
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πλατείας των δήμων τους σε οδό/πλατεία Σαριπόλων. Σημειώνεται ότι στον δήμο Λεμεσού, από 
όπου καταγόταν η μητέρα του Νικόλαου Ι. Σαριπόλου, υπάρχει ήδη, από το 1910, πλατεία που φέρει 
το όνομά του. Η εσπερίδα έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Χορωδία του δήμου Λευκάρων, 
γενέτειρας του πατέρα του Νικόλαου Ι. Σαριπόλου. 

Πρακτικά της εσπερίδας
Τα πρακτικά της εσπερίδας έχουν ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της 
Βουλής και σύντομα θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν στα μέλη της Βουλής, στους συνέδρους, 
καθώς και σε βιβλιοθήκες στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ψήφιση και εφαρμογή του περί 
των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου
Στις 2 Δεκεμβρίου 2019 φιλοξενήθηκε στο Αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων εκδήλωση που 
διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Πρώην Βουλευτών της ΚΔ για τα 20 χρόνια από την ψήφιση 
και εφαρμογή του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου. Χαιρετισμούς στην 
εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο 
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Κώστας Κληρίδης, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
κ. Μύρων Νικολάτος, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δώρος Ιωαννίδης και 
ο πρώην Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και πρώτος Επίτροπος Διοικήσεως κ. Νίκος Χαραλάμπους. 
Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από τον κ. Ανδρέα Σ. Αγγελίδη, πρώην βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας.

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον ιστορικό, ερευνητή και συγγραφέα 
Κώστα Π. Κύρρη
Στις 3 Δεκεμβρίου 2019, με αφορμή την παρέλευση δέκα χρόνων από τον θάνατο του Κώστα Π. 
Κύρρη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον ιστορικό, ερευνητή και συγγραφέα 
στο Δημοτικό Κοινωνικό-Πολιτιστικό Κέντρο «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας». Στην εκδήλωση 
απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης και 
ο δήμαρχος Λαπήθου κ. Νεοπτόλεμος Κότσαπας. Το ερευνητικό και επιστημονικό έργο του Κώστα 
Π. Κύρρη παρουσίασαν ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρος Παπαπολυβίου και ο ερευνητικός συνεργάτης και πρώην επίκουρος 
καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ. κ. Σώτος Βοσκαρίδης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε 
απόσπασμα συνέντευξης του Κύπριου διανοουμένου στο ΡΙΚ (1993), ενώ στον προθάλαμο της 
αίθουσας της εκδήλωσης φιλοξενήθηκε έκθεση βιβλίων, τιμητικών διακρίσεων και φωτογραφιών 
του που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.
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Σε τρεις γλώσσες η έκθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων «Οι 
Λατίνοι της Κύπρου» φιλοξενείται στη Λεμεσό
Στα πλαίσια των εορτασμών για τα εξηντάχρονα της Βουλής των Αντιπροσώπων της ΚΔ τελέστηκαν 
την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020, στην αίθουσα «Πλεύσις» της Αρχής Λιμένων Κύπρου, στο παλιό λιμάνι 
Λεμεσού, τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφιών, εγγράφων και αντικειμένων με θέμα «Οι Λατίνοι 
της Κύπρου», η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2019 στη Λευκωσία και καλύπτει τη 
μακραίωνη παρουσία των Λατίνων στον τόπο μας.  Η έκθεση στη Λεμεσό παρουσιάστηκε και στην 
αγγλική και στην ιταλική γλώσσα. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης. Χαιρετισμό απηύθυναν 
επίσης ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Ιταλίας στην ΚΔ κ. Andrea Cavallari και η αντιπρόσωπος της 
θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων κ. Αντωνέλλα Μαντοβάνη. Η 
έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου 2020.

«Οι Λατίνοι της Κύπρου»: Εκδόσεις στην ελληνική, αγγλική και ιταλική
Σχεδόν όλο το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης έχει μεταφερθεί σε τρεις εκδόσεις -ελληνική, 
αγγλική και ιταλική- που σύντομα θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν στα μέλη της Βουλής, καθώς 
και σε βιβλιοθήκες στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Έκθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα «Εξήντα Χρόνια 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξήντα Παράθυρα στην Κοινοβουλευτική 
μας Ιστορία»
Στα πλαίσια των εορτασμών για τα εξηντάχρονα του νομοθετικού σώματος τελέστηκαν από τον 
Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020, στο Σπίτι του Πολίτη τα 
εγκαίνια της πολυθεματικής έκθεσης της Βουλής «Εξήντα Χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξήντα 
Παράθυρα στην Κοινοβουλευτική μας Ιστορία». 

Η έκθεση αποτυπώνει την εξηντάχρονη ιστορία της Βουλής μέσα από κείμενα, φωτογραφικό υλικό, 
πρωτοσέλιδα και άρθρα εφημερίδων, τεκμήρια και αντικείμενα. Στον προθάλαμο της έκθεσης 
προβάλλονται οι συνθέσεις και των έντεκα βουλευτικών περιόδων από το 1960 μέχρι και σήμερα 
(φωτογραφίες Προέδρου και μελών του σώματος). Και επειδή τα μέλη του κοινοβουλίου αποτελούν 
τους αντιπροσώπους του λαού, στον απέναντι τοίχο εκτίθεται αντίγραφο του έργου του μεγάλου 
Κύπριου ζωγράφου Αδαμάντιου Διαμαντή «Ο Κόσμος της Κύπρου», που ευγενώς παραχωρήθηκε στη 
Βουλή από την Πινακοθήκη του Ιδρύματος Λεβέντη και το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών. 

Στις επόμενες αίθουσες καταγράφονται οι σημαντικότεροι σταθμοί της κοινωνικο-οικονομικής ιστορίας 
του τόπου, που αποτυπώνονται με τροποποιήσεις του συντάγματος, καθώς και με τη θέσπιση νέας 
νομοθεσίας, την τροποποίηση ή την κατάργηση υφιστάμενης. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος 
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κοινωνικών ασφαλίσεων, η κατάργηση του διοριστικού συστήματος στους δήμους και στις κοινότητες, 
η ίδρυση πανεπιστημίων, η δημιουργία χρηματιστηρίου, η δημιουργία του ΓΕΣΥ και άλλα πολλά, που 
συνθέτουν την ανάπτυξη του νεόδμητου κράτους, καταγράφονται στα εξήντα «παράθυρα».  Από αυτά 
δε θα μπορούσε να απουσιάζει και η πορεία της Κύπρου για ένταξη στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, 
καθώς και το πώς αντιμετώπιζε τα διάφορα γεγονότα και τις αντιδράσεις του κοινοβουλίου η τέταρτη 
εξουσία, ο Τύπος, και το καυστικό πενάκι των γελοιογράφων μας.  Από τα εξήντα «παράθυρα» δε 
θα μπορούσε επίσης να απουσιάζει και μια άλλη σημαντική αρμοδιότητα της Βουλής, η άσκηση 
κοινοβουλευτικού ελέγχου στην εκτελεστική εξουσία, καθώς και η ανάπτυξη, τις τελευταίες δεκαετίες, 
ενός γόνιμου και αμφίδρομου διαλόγου με την κοινωνία και τους πολίτες, με τη σύσταση της 
Παράλληλης Βουλής, τη διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικού 
και πολιτιστικού περιεχομένου. 

Δεσπόζουσα θέση στα «παράθυρα» εννοείται πως έχουν η αγωνία και οι προσδοκίες της Βουλής και 
του λαού σχετικά με το πιο φλέγον θέμα του τόπου μας, το κυπριακό πρόβλημα. Το ίδιο και η ανάπτυξη 
από τα πρώτα βήματα της Βουλής της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, της τόσο σημαντικής για τη 
σφυρηλάτηση ισχυρών δεσμών φιλίας με χώρες που καθίστανται σύμμαχοί μας στη διεκδίκηση των 
δικαίων του λαού μας στον διεθνή στίβο.

Η έκθεση, που αποτελεί ένα συναρπαστικό μάθημα σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας, θα είναι ανοικτή 
για το κοινό μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
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Κατά το δεύτερο ήμισυ της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου 
δραστηριοποιήθηκε, κατά το πρότυπο των Υπηρεσιών Έρευνας του ΕΚ και άλλων 
κοινοβουλίων, ο Τομέας Ερευνών και Μελετών της Βουλής και, καλύπτοντας ένα χρόνιο 
κενό στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, εκπόνησε, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου ή μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύντομες αναλύσεις, ενημερωτικά σημειώματα ή εκτενείς 
έρευνες και μελέτες για διάφορα θέματα. 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ο Τομέας συνέχισε τις δραστηριότητές του και εκπόνησε τις 
ακόλουθες έρευνες και μελέτες κατόπιν αιτήματος μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων:

Παροχή οικονομικών ωφελημάτων προς ανήλικα άτομα με αναπηρία σε ευρωπαϊκές χώρες

Η μελέτη εστιάζει στις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και αφορούν 
την παροχή οικονομικών ωφελημάτων σε ανήλικα άτομα με αναπηρία. Στη μελέτη παρατίθενται 
ανά χώρα οι νομοθεσίες που αφορούν την παροχή οικονομικών ωφελημάτων σε ανήλικα άτομα 
με αναπηρία και οι κυριότερες πρόνοιές τους (οικονομικά ωφελήματα/επιδόματα, ο βαθμός 
αναπηρίας που προϋποτίθεται, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή επιδομάτων).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 
Αντρέα Φακοντή.

Νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις ξένων χωρών που αφορούν τις καλές πρακτικές «name and 
shame», οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές

Η σχετική μελέτη επικεντρώνεται στις νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις χωρών μελών της ΕΕ, του 
Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας που αφορούν τις καλές πρακτικές «name 
and shame», οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές. Συγκεκριμένα, καταγράφονται ανά χώρα οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι βασικές πρόνοιές 
τους, καθώς και άλλα μέτρα, μη νομοθετικά, που ρυθμίζουν τις πρακτικές «name and shame» 
που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 
και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Γιώργου Λουκαΐδη.

Πρόνοιες στις έννομες τάξεις χωρών μελών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά 
με τις απολαβές και τα ωφελήματα των βουλευτών και των συνεργατών τους 

Στη μελέτη καταγράφονται ανά χώρα οι απολαβές και τα ωφελήματα των βουλευτών, η ύπαρξη ή 
μη βοηθού/βοηθών για κάθε βουλευτή, οι απολαβές, τα ωφελήματα και το εργασιακό καθεστώς 
των κοινοβουλευτικών βοηθών, καθώς και ο εθνικός μέσος μηνιαίος μισθός (Ιούνιος 2020).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 

1.

2.

3.
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και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Γιώργου Λουκαΐδη και 
αποσκοπούσε στη σύγκριση των ευρημάτων με τις αντίστοιχες πρόνοιες που ισχύουν στην Κύπρο.

Οι αριθμοί αυτοκτονιών στις χώρες μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και τρόποι 
αντιμετώπισης του προβλήματος 

Η μελέτη επικεντρώνεται στο πρόβλημα των αυτοκτονιών και στους τρόπους αντιμετώπισής του 
στις χώρες μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, καταγράφονται ανά χώρα οι 
αριθμοί αυτοκτονιών τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, η ηλικία και το φύλο των αυτοχείρων, καθώς 
και τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η έρευνα διενεργήθηκε έπειτα από αίτημα της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου 
κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά. Το αίτημα υποβλήθηκε λόγω της αυτεπάγγελτης εγγραφής του 
θέματος «Η απουσία θεσμοθετημένης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αυτοκτονιών 
στην Κύπρο» στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών.

Νομοθετικό πλαίσιο για την αναγνώριση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του 
καλλιτέχνη/δημιουργού σε χώρες μέλη της ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά

Η μελέτη εστιάζει σε νομοθεσίες που ισχύουν σε χώρες μέλη της ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
στον Καναδά σχετικά με το κοινωνικό και επαγγελματικό καθεστώς του καλλιτέχνη/δημιουργού. 
Καταγράφονται ανά χώρα οι σημαντικότερες πρόνοιες της νομοθεσίας (δικαιώματα, διαδικασίες 
και προϋποθέσεις απόδοσης του καθεστώτος επαγγελματία καλλιτέχνη, αρμόδια όργανα 
παραχώρησης του καθεστώτος κ.ά.).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 
και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Γιώργου Λουκαΐδη. 
Το αίτημα υποβλήθηκε λόγω της ετοιμασίας από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας σχετικού νομοσχεδίου και της σκοπούμενης κατάθεσής του στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

4.

5.
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Ζ. Λογιστικές δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές   
    λειτουργίες και συντήρηση εγκαταστάσεων

1.  Λογιστικές δραστηριότητες
Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο έγινε χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν την αποζημίωση, 
τα επιδόματα και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του Προέδρου και των μελών της Βουλής, καθώς 
και τη μισθοδοσία και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού της Βουλής. Στη βάση 
της νέας νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2019 διεκπεραιώνεται η μισθοδοσία 
των κοινοβουλευτικών συνεργατών. Καταχωρίσθηκαν πληρωμές μέσω του συστήματος FIMAS 
και παραχωρήθηκαν προκαταβολές για επίσημες επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής και 
των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών στο εξωτερικό και έγινε η λογιστική διευθέτηση των 
προκαταβολών μετά την επιστροφή τους.

Παράλληλα, ενημερώθηκε το Μητρώο Προκαταβολών για τον Πρόεδρο, τους βουλευτές και τους 
λειτουργούς του κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό. Σε 
συνεργασία με διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία πραγματοποιήθηκαν κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 
και ξενοδοχείων για τις αποστολές της Βουλής στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και 
διευθετήθηκαν ανάλογες διευκολύνσεις σε ξένες αντιπροσωπίες που επισκέπτονται το κοινοβούλιο.

2.  Χρηματοοικονομικές λειτουργίες
Κατά το 2019 η Βουλή ενέκρινε τον πρώτο προϋπολογισμό της μετά την ψήφιση της τροποποίησης του 
συντάγματος για την οικονομική αυτονομία της. Η δε υλοποίησή του πραγματοποιείται σε νομοθετικά 
πλαίσια, στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και της χρηστής διοίκησης. 
Διεξήχθησαν επίσης διαγωνισμοί δημόσιων συμβάσεων για απόκτηση αγαθών, υπηρεσιών και έργων 
με ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας οικονομικού/λογιστικού περιεχομένου με άλλα κυβερνητικά 
τμήματα.

3.  Κτιριολογικές εγκαταστάσεις
Κατά το 2019 εντατικοποιήθηκαν οι διεργασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού για ανέγερση του 
νέου κτιρίου της Βουλής, μια προσπάθεια που είχε αρχίσει από το 1994. Το έργο προκηρύχθηκε τον 
Ιανουάριο του 2020 με προϋπολογισμό €95 εκατομ., αλλά τον Μάιο του ίδιου χρόνου η διαδικασία 
του διαγωνισμού ακυρώθηκε δυνάμει του Κανονισμού 24(4)(α) της ΚΔΠ 201/2007. Η τριώροφη 
δυτική επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου της Βουλής αποσκοπούσε στη μερική απάμβλυνση του 
στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει το κοινοβούλιο, καθώς και στην ενίσχυση των μέτρων 
ασφαλείας του κτιρίου με τη δημιουργία νέου χώρου για τη Φρουρά της Βουλής και την τοποθέτηση 
ακτινοδιαγνωστικής μηχανής ελέγχου εμπορευμάτων. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στη 
Βουλή τον Ιούνιο του 2019. Όσον αφορά το Σπίτι του Πολίτη, ολοκληρώθηκε η αναπαλαίωση της 
διατηρητέας οικοδομής επί της οδού Ομήρου 38. Οι εργασίες άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2019 
και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία εντός του χρονοδιαγράμματος, τον Νοέμβριο του 2019. Την 'ιδια 
περίοδο ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του στεγάστρου του Αιθρίου στο υφιστάμενο κτίριο και η 
τοποθέτηση αντιανεμικού παραπετάσματος για προστασία του αίθριου χώρου κατά τους χειμερινούς 
μήνες από τη βροχή και τον άνεμο. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019.
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    λειτουργίες και συντήρηση εγκαταστάσεων

Λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και της κατάστασης που δημιουργήθηκε με την 
εκδήλωση της πανδημίας του COVID-19 στην Κύπρο, οι εργασίες της ολομέλειας της Βουλής και 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών από τον Μάιο του 2020 μεταφέρθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο στη 
Λευκωσία. Η αρμόδια υπηρεσία της  Βουλής βοήθησε στην οργάνωση των γραφειακών χώρων για 
συναντήσεις και εργασίες των κοινοβουλευτικών ομάδων.  

Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με βάση τις οδηγίες του 
γενικού διευθυντή και σε συνεργασία με τους εντεταλμένους φορείς, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις 
του κοινοβουλίου, στην επίβλεψη της εκτέλεσης διάφορων εργασιών, καθώς και της συντήρησης 
και κανονικής λειτουργίας τους, στον έλεγχο για πιστή εφαρμογή των όρων που διαλαμβάνουν 
τα συμβόλαια συντήρησης που έχουν συνομολογηθεί για τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά 
συστήματα, καθώς και στην προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού.

Τέλος, τηρήθηκε Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων της Βουλής των Αντιπροσώπων και Μητρώο 
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.
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Διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων - Υποστήριξη στους χρήστες
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Υπηρεσία Επικοινωνίας παρείχε υποστήριξη σε περίπου τριακόσιους 
(300) χρήστες των ηλεκτρονικών συστημάτων [προσωπικοί υπολογιστές, δίκτυο-διαδίκτυο, Σύστημα 
Αυτοματοποίησης Γραφείου (e-OASIS), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικός εξοπλισμός] και είχε 
τη διαχείριση του e-OASIS, των διακομιστών δικτύου, των διακομιστών του Φακέλου της Κύπρου και 
της Βιβλιοθήκης, τη διαχείριση των δύο συστημάτων Wi-Fi και την ομαλή λειτουργία του δωματίου 
διακομιστών στη βάση προτύπων και στη βάση των οδηγιών της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας.

Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης
Συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής και προστέθηκαν στην ψηφιακή 
συλλογή αρκετοί τόμοι υλικού, που συνήθως ενδιαφέρουν ερευνητές και φοιτητές. 

Εγκατάσταση συστήματος αποστενογράφησης πρακτικών
Εγκαταστάθηκε σύγχρονο σύστημα αποστενογράφησης πρακτικών το φθινόπωρο του 2019.

Σύνδεση του Σπιτιού του Πολίτη με τη Βουλή και τεχνολογικός 
εξοπλισμός του
Τον Νοέμβριο του 2019 συνδέθηκε το Σπίτι του Πολίτη με το κεντρικό κτίριο της Βουλής με οπτικές 
ίνες, κάτι που επέτρεψε με απόλυτα αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο τη σύνδεση με το 
e-OASIS, με το διαδίκτυο, με το εσωτερικό δίκτυο, το exchange και το τηλεφωνικό κέντρο, τα οποία 
λειτουργούν στα δύο κτίρια σαν να επρόκειτο για ένα.

Το Σπίτι του Πολίτη, εκτός από την κεντρική διαδικτυακή σύνδεση, εξοπλίστηκε με ανεξάρτητο Wi-Fi. 
Εγκαταστάθηκε επίσης αριθμός επιτραπέζιων προσωπικών υπολογιστών, δεκατέσσερις (14) μικρο-
υπολογιστές με οθόνες αφής, δύο (2) μεγάλες οθόνες παρουσιάσεων και άλλος εξοπλισμός, τα 
οποία εξυπηρετούνται από μικρό τοπικό δωμάτιο διακομιστών. 

Υποστήριξη του συστήματος «η-Συνεργασία»
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 εισήχθη η χρήση του συστήματος «η-Συνεργασία» στις συνεδριάσεις 
της ολομέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή των εργασιών της με τη χρήση ψηφιακών εγγράφων. 
 
Για τον σκοπό αυτό παραλήφθηκαν, ετοιμάστηκαν και παραδόθηκαν στους βουλευτές πενήντα εννέα 
(59) πρόσθετοι φορητοί υπολογιστές, οι οποίοι λειτούργησαν μέσω ισχυρού Wi-Fi που εγκαταστάθηκε 
στην αίθουσα της ολομέλειας. 

Η χρήση του συστήματος «η-Συνεργασία» επεκτάθηκε και στις υπηρεσίες της Βουλής, με σκοπό την 
αποφασιστική μείωση της διακίνησης έντυπου υλικού. Η πρόσβαση στο σύστημα αυτό μπορεί να 
γίνεται εντός και εκτός της Βουλής, εντός και εκτός Κύπρου. 

Η. Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών 
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Με την προσωρινή μεταφορά των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της 
ολομέλειας στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο λόγω των νέων συνθηκών που προέκυψαν από την 
πανδημία του κορωνοϊού, το σύστημα «η-Συνεργασία» αξιοποιείται ακόμη περισσότερο.

Τεχνολογική υποστήριξη για απρόσκοπτη λειτουργία της Βουλής 
κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων 
Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων ένεκα του κορωνοϊού η Βουλή συνέχισε να 
λειτουργεί κανονικά και αποτελεσματικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Το προσωπικό μπόρεσε 
να συνεχίσει την εργασία του από το σπίτι, ενώ σημαντικές και καθοριστικές διαβουλεύσεις 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών διεξάγονταν κανονικά μέσω τηλεδιασκέψεων, στις οποίες 
συμμετείχαν από τριάντα (30) μέχρι ογδόντα (80) άτομα, ανάλογα με την περίπτωση.  Στο διάστημα 
16 Μαρτίου - 12 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκαν εβδομήντα έξι (76) τηλεδιασκέψεις, εξήντα 
(60) των επιτροπών και δεκαέξι (16) υπηρεσιακές, συμπεριλαμβανομένων επτά (7) του Προέδρου 
με τον γενικό διευθυντή και τους διευθυντές των υπηρεσιών της Βουλής. 

Όσον αφορά τη χρήση εργαλείων τηλεργασίας, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε εκπροσώπους 
των υπηρεσιών της Βουλής των βασικών προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις 
τηλεδιασκέψεις, δηλαδή του Cisco Webex Meetings και του Microsoft Teams, καθώς και ελαφρύτερων 
και πιο διαδεδομένων προγραμμάτων, όπως τα Skype, Zoom και Messenger.

Ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας
Συνεχίστηκε η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας μέσω του καναλιού της 
Βουλής στο YouTube, της ιστοσελίδας της Βουλής και του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 
και η παροχή στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) και στα ιδιωτικά κανάλια σήματος για τηλεοπτική 
μετάδοση. Το ΡΙΚ μεταδίδει τις συνεδρίες σε τακτική βάση από το κανάλι ΡΙΚ2. Με τη μεταφορά 
στο Συνεδριακό Κέντρο, τον Ιούνιο 2020, μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε ο εξοπλισμός του 
live streaming στην αίθουσα συνεδριάσεων της ολομέλειας και η ζωντανή μετάδοση συνεχίζεται 
κανονικά.

Παροχή τεχνολογικής υποστήριξης στον χώρο του Διεθνούς 
Συνεδριακού Κέντρου
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση υπηρεσιακών και δημοσιογράφων, δημιουργήθηκε στο Συνεδριακό 
Κέντρο τοπικό δίκτυο έξι (6) υπολογιστών/εκτυπωτών, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
κομμάτων εξοπλίστηκαν με είκοσι (20) υπολογιστές και εκτυπωτές αντίστοιχα γραφεία, τα οποία 
χρησιμοποιούν βουλευτές και κοινοβουλευτικοί συνεργάτες. 

Εγκατάσταση αναβαθμισμένης έκδοσης του e-OASIS
Τον Ιούλιο εγκαταστάθηκε νέα, αναβαθμισμένη έκδοση του e-OASIS και πραγματοποιήθηκε 
εκπαίδευση τριάντα πέντε (35) νέων υπαλλήλων της Βουλής. 
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Σύνδεση με το δίκτυο οπτικών ινών της Cyta
Από τις 20 Ιουλίου 2020 η Βουλή συνδέθηκε με το δίκτυο οπτικών ινών της Cyta και απολαύει της 
μέγιστης παρεχόμενης ταχύτητας διαδικτύου 1Gbps. Ανάλογα, κατά τη διάρκεια των περιορισμών 
διπλασιάστηκαν οι ταχύτητες όλων των άλλων συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων των Wi-Fi. 

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Βουλής
Τον Σεπτέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε σημαντική αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Βουλής σε 
πόρταλ, με την οποία αποσυμφορείται η βασική σελίδα της Βουλής και δημιουργούνται άλλες, όπως 
οι «Δραστηριότητες», «η-Βιβλιοθήκη», «Παράλληλη Βουλή», «Σπίτι του Πολίτη» και «Επικοινωνία». 

Διάφορα θέματα
Παρασχέθηκε τεχνική στήριξη σε συνέδρια και εκδηλώσεις της Βουλής και στήριξη σε συνεδρίες 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας, καθώς και επιμέλεια του εμβλήματος του 
Blockchain.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο παραλήφθηκαν, ετοιμάστηκαν και παραδόθηκαν στις υπηρεσίες 
σαράντα δύο (42) laptop και τριάντα έξι (36) επιτραπέζιοι προσωπικοί υπολογιστές. Επίσης, 
δημιουργήθηκαν λογαριασμοί για όλους τους νέους υπαλλήλους στο e-OASIS, στο σύστημα 
«η-Συνεργασία», στο e-mail, στο exchange.

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 και άλλα.

Στο υπό επισκόπηση χρονικό διάστημα ενισχύθηκε η Υπηρεσία Επικοινωνίας με τρεις (3) Λειτουργούς 
Επικοινωνίας και δύο (2) Βοηθούς Λειτουργούς Διεκπεραίωσης, κάτι που επιδρά ευεργετικά στην 
καλύτερη και γρηγορότερη ανταπόκριση στα καθήκοντά της, ιδιαίτερα και υπό το φως της εργασίας 
σε τρεις διαφορετικούς χώρους ένεκα και των ιδιαζουσών συνθηκών λόγω κορωνοϊού. 

Η. Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών 
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Θ. Βουλή των Γερόντων - Κυπριακή Παιδοβουλή -
     Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων Αντιπροσώπων

Κατά την υπό επισκόπηση Τέταρτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου συνήλθαν οι ειδικές 
ετήσιες σύνοδοι της Βουλής των Γερόντων, της Κυπριακής Παιδοβουλής και της Βουλής των Νέων 
Αντιπροσώπων. Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών συνέχισε την παροχή τεχνοκρατικής 
στήριξης για την πραγματοποίηση των ετήσιων αυτών συνόδων.

Βουλή των Γερόντων
Πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2019 υπό την προεδρία του προεδρεύοντος της Βουλής 
δόκτορα Αδάμου Αδάμου η 21η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων στην αίθουσα της ολομέλειας 
της Βουλής, θεσμός που πρωτοξεκίνησε το 1999. Στη σύνοδο αυτή παρευρέθηκαν και απηύθυναν 
χαιρετισμούς ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του 
Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο πρόεδρος της Κυπριακής Παιδοβουλής και 
ο πρόεδρος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Στα πλαίσια της συνόδου αυτής συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν την υγεία και την κοινωνική πρόνοια υπό τον τίτλο «Διεκδικώ, Επιμένω, 
Κερδίζω» με βάση τις εκθέσεις των Επιτροπών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των 
Γερόντων. Στην εν λόγω σύνοδο έγινε διάλογος, αντηλλάγησαν απόψεις και εισηγήσεις σε ζητήματα 
που αφορούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ατόμων, την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, 
τη μείωση των λιστών αναμονής, την παραχώρηση φαρμάκων, τη μηχανογράφηση των ιατρικών 
φακέλων, την πλήρη στελέχωση των αγροτικών ιατρικών κέντρων, την καθιέρωση της κοινοτικής 
νοσηλευτικής ιατρικής φροντίδας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ), το επίδομα φροντίδας, 
την επαναφορά των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, τα προβλήματα επιβίωσης, την ασφάλιση 
οδηγών, την ετήσια ανανέωση της άδειας οδήγησης, το κλείσιμο των υποκαταστημάτων τραπεζών 
στην ύπαιθρο, τη σύνταξη χηρείας, την ψυχαγωγία των ηλικιωμένων κ.ά.

Κυπριακή Παιδοβουλή
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2019 η A΄ Τακτική Σύνοδος της Θ΄ Βουλευτικής Περιόδου 
της Κυπριακής Παιδοβουλής, η οποία είναι η πρώτη που εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης των 
δράσεων του θεσμού της Παράλληλης Βουλής. Η ολομέλεια της Κυπριακής Παιδοβουλής είχε ως 
κεντρικό θέμα συζήτησης την παιδική φτώχια.

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. Ειδικότερα, η συζήτηση που διεξήχθη στο 
πλαίσιο της πιο πάνω συνόδου αφορούσε μεταξύ άλλων τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες 
μέτρησης της παιδικής φτώχιας, το πώς η εκπαίδευση συμβάλλει στη μείωση της παιδικής φτώχιας, 
τον ρόλο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στη μείωση και εξάλειψη της παιδικής φτώχιας και 
τη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη μείωση και εξάλειψή της στην Κύπρο.
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Θ. Βουλή των Γερόντων - Κυπριακή Παιδοβουλή -
     Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων Αντιπροσώπων

Στη σύνοδο απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο πρόεδρος 
της Κυπριακής Παιδοβουλής και παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Γραφείου της 
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κρατικών υπηρεσιών, βουλευτές, καθώς 
και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, που 
συντονίζει τις εργασίες της Κυπριακής Παιδοβουλής.

Σημειώνεται ότι τόσο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού όσο και η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών έχουν 
εγγράψει θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Κυπριακής Παιδοβουλής. Ειδικότερα, η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, όταν εξετάζει θέματα και σχέδια νόμου που 
αφορούν την εκπαίδευση και τους μαθητές, πάντοτε καλεί στις συνεδρίες της εκπροσώπους της 
Κυπριακής Παιδοβουλής.

Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων
Πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2019 για τέταρτη χρονιά η Τέταρτη Σύνοδος της Βουλής των 
Νέων Αντιπροσώπων. Την έναρξη των εργασιών της συνόδου κήρυξε ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και ακολούθως η σύνοδος ανέδειξε τον νέο πρόεδρό της. Χαιρετισμούς απηύθυναν 
ο τέως Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο πρόεδρος του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και η πρόεδρος του Cyprus Youth 
Diplomacy. Η σύνοδος αυτή συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus 
Youth Diplomacy.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ακόλουθες πέντε εκθέσεις που ετοίμασαν οι σύνεδροι, τα θέματα 
των οποίων είναι άκρως ενδιαφέροντα και διαχρονικά και έδωσαν την ευκαιρία ενός γόνιμου και 
δημιουργικού διαλόγου:

Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το θέμα που τιτλοφορείται 
«Η Σύμβαση της Λευκωσίας ως Εργαλείο Πολιτιστικής Διπλωματίας και ο ρόλος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ενίσχυση της Προστασίας της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Έκθεση της Επιτροπής Εργασίας για το θέμα που τιτλοφορείται «Πολιτικές επιτάχυνσης της 
διασφάλισης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ίσης 
μεταχείρισης και αμοιβής ανδρών και γυναικών στην εργασία».

Έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικών για το θέμα που τιτλοφορείται «Η πρόκληση της στέγασης για 
τους νέους και τις νέες της Κύπρου».

Έκθεση της Επιτροπής Παιδείας για το θέμα που τιτλοφορείται «Πώς μπορεί να γίνει καλύτερη 
διασύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας;». 

Έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα που τιτλοφορείται «Πώς μπορεί να επιτευχθεί το 

1.

2.
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Θ. Βουλή των Γερόντων - Κυπριακή Παιδοβουλή -
     Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων Αντιπροσώπων

κλείσιμο του κύκλου πλαστικών στην Κύπρο και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η ρύπανση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλαστικά;».

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί γνήσιο παράδειγμα καλής πρακτικής ενδυνάμωσης των νέων και 
προώθησης της ενεργού πολιτότητας. Εξάλλου, μέσω αυτής της μορφής δομημένου διαλόγου 
δίνεται στους νέους η ευκαιρία εμπλοκής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που 
τους αφορούν, διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες και απόψεις τους εισακούονται σε πρώτη φάση και 
ακολούθως λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση σχετικών πολιτικών. Σημειώνεται ότι η σύνοδος 
αυτή εντάσσεται για πρώτη φορά στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του θεσμού της Παράλληλης 
Βουλής.

Θ. Βουλή των Γερόντων - Κυπριακή Παιδοβουλή -
     Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων Αντιπροσώπων
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Ι. Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων και άλλων στη Βουλή 

Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων
Η Βουλή έχει εδώ και δεκαετίες αναπτύξει μια ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία με τα κυπριακά εκπαιδευτήρια 
φιλοξενώντας μαθητές και φοιτητές, στους οποίους λειτουργοί της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών 
και Εκδόσεων αναπτύσσουν τον πολιτικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου. 
Σημειώνεται ότι οι επισκέψεις αυτές πύκνωσαν σε αξιοσημείωτο βαθμό και καλύπτουν όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, από την προδημοτική έως και την ανώτατη. 

Εύλογα, κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, λόγω της αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων από 
τα μέσα Μαρτίου μέχρι και τις αρχές Ιουνίου 2020, ως μέτρου για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, 
οι επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στη Βουλή σημείωσαν σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα, κατά την 
παρελθούσα σύνοδο επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο για επιτόπου ενημέρωση περί της νομοθετικής 
εξουσίας του τόπου μας χίλιοι εκατό δεκαπέντε (1 115) εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές από 
είκοσι τρία (23) εκπαιδευτήρια.

Επισκέψεις άλλων ομάδων
Το κοινοβούλιο επισκέφθηκαν επίσης και έτυχαν ξενάγησης σε  τρεις περιπτώσεις εκατόν εξήντα 
τέσσερις (164) μαθητές και εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

Αναλυτικά στοιχεία για τις επισκέψεις/ξεναγήσεις εκπαδευτηρίων και άλλων στη Βούλη στο 
Παράρτημα XIX,  Δεύτερο Μέρος.
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1.  Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων
Κατά την παρελθούσα σύνοδο τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή η νέα εκτεταμένη τροποποίηση του 
Κανονισμού της Βουλής, η οποία είχε εγκριθεί με απόφαση της Βουλής, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 
2019, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 1η Νοεμβρίου 2019.

Η υπό αναφορά τροποποίηση, η οποία αποσκοπεί στην πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας του σώματος, έχει ως απώτερο στόχο την 
εμβάθυνση του νομοθετικού έργου με την καθιέρωση σαφών και διακριτών σταδίων μελέτης των 
κυβερνητικών νομοσχεδίων. Πάγιος στόχος είναι η ωρίμανση της μελέτης των σχεδίων νόμου πριν 
από την υποβολή τους στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση, ώστε τα κείμενα να παρουσιάζουν 
κατά το δυνατόν τις μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις θέσεων, αλλά και τις λιγότερες νομικής ή/και 
άλλης φύσεως αδυναμίες, ήτοι γλωσσικές, συντακτικές και νομοτεχνικές.

Συναφώς, με την υπό αναφορά τροποποίηση έχουν επίσης θεσπισθεί ρυθμίσεις κανονιστικής φύσεως 
όσον αφορά τις υποχρεώσεις της εκτελεστικής εξουσίας προς τη Βουλή στο στάδιο της υποβολής 
των νομοσχεδίων και της δευτερογενούς νομοθεσίας προς εξορθολογισμό διαδικασιών που κρίθηκε 
ότι παρουσίαζαν σοβαρές αδυναμίες.

Υπό το φως των πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η πλήρης εμπέδωση των νέων 
διαδικασιών βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια και ότι συναφώς αναμένεται ότι θα καταστεί πλήρως 
αντιληπτό ότι ο Κανονισμός της Βουλής υπέχει θέση νόμου και ως εκ της κανονιστικής του φύσεως, 
η οποία αντλείται από το ίδιο το άρθρο 73.1 του συντάγματος, πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς 
παρεκκλίσεις, οι οποίες δικαιολογούνται μόνο σε έκτακτες και αιτιολογημένες περιπτώσεις.

2.  Κώδικας Δεοντολογίας
Συνεχίσθηκαν και κατά την παρελθούσα σύνοδο οι διεργασίες για την εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας 
για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την ετοιμασία προσχεδίου τέτοιου κώδικα στη βάση 
κυρίως των παρατηρήσεων της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
γνωστής ως GRECO.

Το εν λόγω προσχέδιο τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζήτησης με στόχο την έγκρισή 
του πριν από την εντός Οκτωβρίου 2020 αξιολόγηση της Κύπρου στο πλαίσιο του Τέταρτου Γύρου 
Αξιολόγησης για σκοπούς ετοιμασίας της Δεύτερης Έκθεσης Συμμόρφωσης της Κύπρου.

Με την έγκριση του υπό αναφορά κώδικα, ο οποίος θα ισχύει συμπληρωματικά προς τις πρόνοιες του 
Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναμένεται ότι τόσο η Βουλή ως σώμα όσο και οι βουλευτές 
κατά την εν γένει άσκηση των καθηκόντων τους θα διέπονται από ένα ισχυρό πλέγμα αρχών και κανόνων 
συμπεριφοράς, το οποίο θα διασφαλίζει υψηλά πρότυπα πολιτικού πολιτισμού και διαφάνειας.  

ΙΑ. Εκσυγχρονισμός - Το όραμα της Βουλής
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3.  Νομική υποστήριξη
Η εντοπισθείσα προ πολλού ανάγκη σύστασης αμιγούς νομικού τμήματος για σκοπούς στήριξης των 
εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών και κατ’ επέκταση η συμβολή ενός καθαρά νομικού τομέα 
στην παραγωγή αρτιότερου εν γένει νομοθετικού έργου με συμβουλευτικό, αλλά και παρεμβατικό 
ρόλο, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων, έχει υλοποιηθεί με τη 
σύσταση ειδικού τομέα, ο οποίος εντάχθηκε στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Ο εν λόγω 
τομέας καλούμενος «Τομέας Νομικών» (εφεξής «Τομέας») στελεχώθηκε με οκτώ (8) λειτουργούς 
με αμιγώς νομική κατάρτιση και άρχισε τη λειτουργία του εντός της παρελθούσας συνόδου, ήτοι τον 
Μάρτιο του 2019.

Κύριο έργο του Τομέα είναι η στενή παρακολούθηση του νομοθετικού έργου, που αρχίζει με τη θεσμική 
πράξη της κατάθεσης των κυβερνητικών νομοσχεδίων στη Βουλή και την ετοιμασία και προώθηση 
σημειωμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές επί καθαρά νομικής φύσεως σημείων. Η επεξεργασία 
των σχεδίων νόμων εκτείνεται καταρχάς στην εις βάθος μελέτη αυτών και ακολούθως σε εκτενή 
έρευνα περί της συμβατότητας των προτεινόμενων νομοθετημάτων με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 
(σύνταγμα, πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία), ώστε να εντοπισθούν πιθανά κενά, αντινομίες, 
υπέρβαση εξουσίας και ενδεχόμενη σύγχυση δικαιοδοσιών. Γίνεται επίσης επισταμένη έρευνα 
και μελέτη της ημεδαπής νομολογίας, καθώς και αντιπαραβολή της νομολογίας με τα ζητήματα 
που προκύπτουν από την αρχική μελέτη των σχεδίων νόμου, με στόχο τη θεμελίωση της ορθής 
νομολογιακά κατεύθυνσης στη σύνταξη των σημειωμάτων που θα τεθούν ενώπιον των επιτροπών.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζεται ότι στα εναρμονιστικά νομοσχέδια 
περιλαμβάνονται και εθνικές ρυθμίσεις, έτσι που τελικά ως προς το μέρος αυτό να εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του Τομέα, η μελέτη εκτείνεται εκ των πραγμάτων στο ευρωπαϊκό κεκτημένο ή/και 
στην ευρωπαϊκή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτι περαιτέρω, εφόσον από 
τη μελέτη των νομοσχεδίων διαπιστώνεται ότι προκύπτουν ζητήματα σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, ακολουθεί έρευνα σε αντίστοιχα νομικά κείμενα και ιδίως στη νομολογία του ΕΔΑΔ. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται νομικά ζητήματα για τα οποία δεν υφίσταται καθοδήγηση από 
το εθνικό δίκαιο και την κυπριακή νομολογία ή/και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γίνεται εκτενέστερη 
έρευνα στη νομοθεσία και νομολογία άλλων κρατών, εν πρώτοις των ευρωπαϊκών και κατά δεύτερο 
λόγο των χωρών του ΣτΕ ή/και ευρύτερα στον διεθνή χώρο.

Πέραν των πιο πάνω, συντάσσονται επίσης μελέτες επί νομικής φύσεως θεμάτων, κατόπιν οδηγιών είτε 
του Προέδρου της Βουλής είτε των ίδιων των επιτροπών είτε κατ’ εντολήν μεμονωμένων βουλευτών.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο και παρά το σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της λειτουργίας 
του, ο Τομέας επέδειξε αξιόλογο έργο με την ετοιμασία διακοσίων ενός (201) σημειωμάτων, τα 
οποία κατηγοριοποιούνται ανά παράρτημα ως ακολούθως:

Στο Παράρτημα XX, Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνονται σημειώματα για ήδη ψηφισθέντα σχέδια 
νόμου και εγκριθέντες κανονισμούς [σύνολο εκατόν οκτώ (108) σημειώματα].
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Στο Παράρτημα XXI, Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνονται σημειώματα για σχέδια νόμου και 
κανονισμούς η συζήτηση των οποίων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
επιτροπές [σύνολο εξήντα (60) σημειώματα].

Στο Παράρτημα XXII, Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνονται σημειώματα για σχέδια νόμου και 
κανονισμούς τα οποία δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στις καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές, καθότι 
η συζήτηση των αντίστοιχων σχεδίων νόμου δεν έχει ακόμη αρχίσει [σύνολο τριάντα τρία (33) 
σημειώματα].

Τα κυριότερα ζητήματα που εντοπίζονται από τον Τομέα κατά τη μελέτη των κυβερνητικών νομοσχεδίων 
αφορούν σε φαινόμενα που παρουσιάζονται συστηματικά και κατ' εξακολούθηση και αφορούν:

Στη μη τήρηση της «πυραμοειδούς» ιεράρχησης των κανόνων δικαίου που ισχύει σε κάθε δικαιική 
τάξη, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ιεραρχικά κατώτερες πηγές δικαίου να τροποποιούν ή 
αντικαθιστούν ανεπίτρεπτα ανώτερες πηγές δικαίου και συνακόλουθα να επέρχεται σύγχυση 
πηγών δικαίου και καταστρατήγηση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, λ.χ. τροποποίηση 
με υπουργικό διάταγμα παραρτημάτων νόμου αντί με μεταγενεστέρως ψηφισθείσα νομοθεσία 
ή τροποποίηση δευτερογενούς νομοθεσίας με υπουργικό διάταγμα, αντί τροποποίησής της με 
μεταγενεστέρως εγκριθέντες κανονισμούς, ήτοι με πηγή δικαίου της ίδιας τυπικής δύναμης. 
 
Στην κατ’ εξουσιοδότηση νόμου παροχή γενικής εξουσίας σε υπουργούς για έκδοση διαταγμάτων 
προς ρύθμιση θεμάτων που απορρέουν από τον εξουσιοδοτικό νόμο κατ’ αντίφαση προς τη 
διάταξη του άρθρου 54 του συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η έκδοση κανονιστικών και 
εκτελεστικών των νόμων διαταγμάτων ως νόμοι ορίζουν, εμπίπτει στην παρά του Υπουργικού 
Συμβουλίου ασκούμενη εκτελεστική εξουσία. 

Στην εισαγωγή σε δευτερογενή νομοθεσία, ανεπίτρεπτα και αδιαφόρως της ύπαρξης νομοθετικής 
εξουσιοδότησης, καθαρά πρωτογενούς φύσεως διατάξεων, λ.χ. για τη θέσπιση ποινικών 
αδικημάτων με τον καθορισμό σε κανονισμούς της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης 
του αδικήματος, όπως και του ύψους των ποινών, και/ή λ.χ. της εισαγωγής σε δευτερογενή 
νομοθεσία προνοιών περί της λειτουργίας διοικητικών οργάνων, οι οποίες εν πάση περιπτώσει 
ως εκ της φύσεώς τους πρέπει να αποτελούν πρωτογενή νομοθεσία.
Συναφώς και επιπροσθέτως της πιο πάνω, στη γενική διά νόμου εξουσιοδότηση υπουργών 
προς έκδοση κανονισμών, χωρίς σαφή και ρητή πρόνοια περί των υπό ρύθμιση διά κανονισμών 
θεμάτων, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί σε σύγχυση πρωτογενούς φύσεως διατάξεων με 
δευτερογενείς, ενώ δύναται επίσης να οδηγήσει και στην έκδοση κανονισμών ουσιαστικά καθ’ 
υπέρβαση εξουσίας (ultra vires).

Στη σύγχυση των προβλεπόμενων εκάστοτε διαδικασιών άσκησης μέσων θεραπείας κατά 
δυσμενούς για τον διοικούμενο πράξης της διοίκησης, γεγονός που καθιστά δυσδιάκριτα τις 
πιο πολλές φορές τα όρια άσκησης εκάστου. Συναφώς, σε άλλες περιπτώσεις προβλέπεται η 
δυνατότητα άσκησης είτε ιεραρχικής προσφυγής είτε ένστασης είτε και προσφυγής βάσει του 
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άρθρου 146 του συντάγματος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η άσκηση προσφυγής βάσει του άρθρου 
146 του συντάγματος καθορίζεται ρητά ότι ασκείται μετά την έκδοση απόφασης επί ιεραρχικής 
προσφυγής ή ένστασης, χωρίς όμως να καθορίζεται ρητά η προθεσμία απάντησης του διοικητικού 
οργάνου. Το συγκεκριμένο ζήτημα επιτείνεται, όταν σε ένα και το αυτό νομοθέτημα σωρεύονται 
διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται για την ίδια πράξη περισσότερες διώξεις, πρόστιμα, κυρώσεις, 
ποινές, λ.χ. διοικητικές κυρώσεις, εξώδικα πρόστιμα και ποινικά αδικήματα, γεγονός που ανάλογα 
με την περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε καταστρατήγηση ουσιαστικά της αρχής ne bis in idem, 
σύμφωνα με την οποία ουδείς δύναται να διωχθεί ή καταδικασθεί ποινικά δύο φορές για την ίδια 
παράβαση.

Υπό το φως των πιο πάνω, όπου στα κατατιθέμενα νομοσχέδια εντοπίζονται τα ως άνω αναφερόμενα 
φαινόμενα γίνονται οι δέουσες επισημάνσεις στις επιτροπές και στις πλείστες των περιπτώσεων 
οι παρατηρήσεις υλοποιούνται υπό τη μορφή των ανάλογων τροποποιήσεων στο στάδιο της 
επεξεργασίας των οικείων σχεδίων νόμου.

4.  Οικονομική αυτονομία της Βουλής
Μετά την ενδέκατη τροποποίηση του συντάγματος, η οποία ψηφίστηκε στις 19 Ιουλίου 2019 [Αρ. 
Νόμου 100(Ι) του 2019], η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την παρελθούσα σύνοδο λειτούργησε 
υπό καθεστώς οικονομικής αυτονομίας, όπως ακριβώς επιτάσσει η αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών, η οποία διατρέχει το Σύνταγμα της ΚΔ.

Συναφώς, κατ’ επιταγήν του συντάγματος, ο προϋπολογισμός της Βουλής για το έτος 2020 
συντάχθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής, τηρουμένων των καθορισθέντων από την εκτελεστική 
εξουσία ανώτατων ορίων δαπανών, υποβλήθηκε στο σώμα προς έγκριση με απόφαση της Βουλής, 
που λήφθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2019, και ακολούθως καταχωρίσθηκε αυτούσιος στον κρατικό 
προϋπολογισμό για το έτος 2020.

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση νόμου ο οποίος θα ρυθμίζει τα της εκτελέσεως 
του προϋπολογισμού της Βουλής, καθώς και περί αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, όπως και 
για οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα για σκοπούς διασφάλισης πλήρους οικονομικής αυτονομίας 
της Βουλής.

5. Παράλληλη Βουλή
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, διαπιστώνοντας την ανάγκη να καταστεί το κοινοβούλιο χώρος 
οικείος και προσιτός στους πολίτες, γεγονός που θα συμβάλει μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση 
του δημοκρατικού ελλείμματος, καθώς και στη διεύρυνση και αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού 
έργου, προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου θεσμού, της Παράλληλης Βουλής.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους 
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πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η πολιτότητα, η συμμετοχική δημοκρατία, ο πλουραλισμός 
και η διαφάνεια, αξίες και έννοιες στις οποίες δίδει μεγάλη έμφαση η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Μέσω αυτής της μορφής δομημένου διαλόγου δίδεται στους πολίτες η ευκαιρία εμπλοκής στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες 
και οι απόψεις τους εισακούονται σε πρώτη φάση και ακολούθως λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκπόνηση και διαμόρφωση σχετικών πολιτικών. Η Παράλληλη Βουλή τείνει να λειτουργήσει 
ως κινητήριος μοχλός προώθησης των συμφερόντων της κοινωνίας και συνδιαμορφωτής του 
κοινοβουλευτικού και εν γένει του πολιτικού γίγνεσθαι, καθιστώντας την κοινωνία και τους πολίτες 
ενεργούς στις παγκόσμιες εξελίξεις που συντελούνται. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η καθιέρωση ενός τακτικού διαλόγου μεταξύ της Βουλής των 
Αντιπροσώπων από τη μια και πολιτών και εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς από την άλλη 
μέσω της λειτουργίας των έξι (6) πιο κάτω Βουλών της Παράλληλης Βουλής:

Τον Νοέμβριο του 2019 διεξήχθη η ιδρυτική σύνοδος της Παράλληλης Βουλής, ψηφίστηκε ο 
κανονισμός λειτουργίας του θεσμού και ορίστηκαν τα μέλη τεσσάρων Βουλών της Παράλληλης 
Βουλής, καθώς η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων και η Κυπριακή Παιδοβουλή προϋπήρχαν του 
θεσμού και για τη δράση τους γίνεται αναφορά σε άλλο σημείο του τόμου Α΄.  Επίσης, τον Νοέμβριο 
του 2019 διεξήχθησαν εκλογές για ανάδειξη του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, δύο (2) 
κοσμητόρων και δύο (2) γραμματέων κάθε Βουλής της Παράλληλης Βουλής και σε μεταγενέστερο 
στάδιο καταρτίστηκαν οι επιτροπές τους. Να σημειωθεί ότι για την επιλογή των μελών η Βουλή 
των Αντιπροσώπων αποτάθηκε σε οργανωμένα σύνολα, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και 
γενικότερα στο ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Ωστόσο, να τονιστεί ότι τα μέλη συμμετέχουν με την 
προσωπική τους ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωποι κάποιου φορέα, οργανισμού ή ιδρύματος.  

Οι συνεδριάσεις των επιτροπών ήταν συχνές και η εξέταση θεμάτων συνεχής. Παρά τις επιπτώσεις 
της πανδημίας και τη μεταβολή των διά ζώσης συνεδριών, αυτές συνεχίστηκαν εξ αποστάσεως 
με τηλεδιασκέψεις και παρατηρήθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική συμμετοχή. Κατά τις συνεδρίες 
συζητήθηκαν θέματα και συντάχθηκαν εκθέσεις επί των προτάσεων των επιτροπών, που 
παρουσιάστηκαν και ψηφίστηκαν στις ολομέλειες των Βουλών της Παράλληλης Βουλής στις 14, 
στις 16, την 21η και στις 23 Ιουλίου 2020. Τις ολομέλειες προσφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ακολούθησαν χαιρετισμοί των Προέδρων των Βουλών της Παράλληλης Βουλής και 
δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας δημιουργικός διάλογος. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στις 
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ολομέλειες εγκρίθηκαν περιορισμένες καταστατικές αλλαγές για αποτελεσματικότερη λειτουργία 
του θεσμού, όπως η εισαγωγή των τηλεδιασκέψεων, γεγονός που, όπως προαναφέρθηκε, αύξησε 
το ενδιαφέρον και γενικότερα ενίσχυσε και διευκόλυνε τη συμμετοχή των μελών.

Οι εγκριθείσες εκθέσεις επί των προτάσεων των επιτροπών, οι καταγραμμένες παρεμβάσεις των 
μελών, αλλά και οι εισηγήσεις ή/και τοποθετήσεις τους συγκροτούν ένα σημαντικό corpus με σκοπό 
τη μελέτη και, όπως δήλωσε εκ προοιμίου ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη λήψη 
σχετικών και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών και ενεργειών από τον ίδιο και γενικότερα από το 
νομοθετικό σώμα. Παράλληλα, στις σχετικές ολομέλειες αποφασίστηκε η αύξηση των μελών κάθε 
Βουλής της Παράλληλης Βουλής από πενήντα έξι (56) σε εβδομήντα (70) μέλη και η αναβάθμιση 
του ιστοχώρου της Παράλληλης Βουλής, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει και 
να αναγνώσει όλο το σχετικό υλικό από την απαρχή της πρωτοβουλίας αυτής μέχρι τις πρόσφατες 
εξελίξεις. Ως σημαντική ανακοίνωση πρέπει να θεωρηθεί η εξαγγελία ίδρυσης της έβδομης Βουλής 
της Παράλληλης Βουλής με την ονομασία «Βουλή για την Επιχειρηματικότητα», που στο παρόν 
στάδιο συζητείται η δομή και στελέχωσή της. Τέλος, αρκετές ήταν οι συνεδριάσεις της Κεντρικής 
Συντονιστικής Επιτροπής, των συντονιστικών επιτροπών εκάστης Βουλής και των προέδρων των 
επιτροπών με σκοπό τον συντονισμό, την επικαιροποίηση και συζήτηση ανακυπτόντων θεμάτων.

Είναι άξιο αναφοράς ότι η Παράλληλη Βουλή έχει υιοθετήσει τους δεκαεπτά διακηρυγμένους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ UN75 και τους έχει ενσωματώσει στις 
δράσεις εκάστης επιτροπής. 

Επιπρόσθετα με το έργο που επιτελείται στις επιτροπές, η Βουλή για την Κοινωνία των Πολιτών 
συμμετέχει στις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του Ελεύθερου/
Ανοικτού Πανεπιστημίου της Βουλής και του Σπιτιού του Πολίτη. Μέσα στη νέα πραγματικότητα που 
επέφερε η πανδημία του COVID-19, το Ελεύθερο/Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Βουλής ανέστειλε τις 
δράσεις του, παρ’ όλα αυτά οι δημόσιες διαλέξεις και συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά 
μέσω podcasts, τα οποία περιλάμβαναν διάφορες θεματικές ενότητες και τα οποία αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα της Παράλληλης Βουλής. 

Η Παράλληλη Βουλή ως θεσμός αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία της κυπριακής Βουλής, για τη 
δράση της οποίας ενημερώνονται διεθνείς οργανισμοί, που επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 
θεσμό ως μια καλή πρακτική εμπλοκής των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Να σημειωθεί ότι όλες οι εισηγήσεις των Βουλών της Παράλληλης Βουλής αξιολογήθηκαν 
και παραπέμφθηκαν με επιστολές του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τους 
αρμόδιους φορείς ή και προς τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, για να προωθηθούν είτε 
μέσω νομοθετικών μέτρων είτε με άλλους τρόπους.  Οι εισηγήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από την 
Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή της Παράλληλης Βουλής. 

Ακολουθεί ανάλυση της δράσης κάθε Βουλής:
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α.    Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
Η ιδρυτική σύνοδος της Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2019, που προήδρευσε και προσφώνησε ο Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η εν λόγω Βουλή είναι απότοκο και συνέχεια των τριών 
συνεδρίων που διοργάνωσε το κοινοβούλιο για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και έχει 
στόχο να αναδείξει τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης 
στον τομέα της οικονομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Η Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση δημιούργησε τις τρεις 
(3) πιο κάτω επιτροπές: 

i.     Επιτροπή Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ii.    Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. 
iii.   Επιτροπή Υγείας.

Η Επιτροπή Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει  ως  στόχο να 
αναδείξει τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης στον 
τομέα της οικονομίας, συνήλθε σε τέσσερις (4) συνεδρίες και επικεντρώθηκε στη μελέτη και 
καταγραφή προτάσεων αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εν λόγω επιτροπή 
υιοθέτησε τον Στόχο 9 του UN75, «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές», καθώς και τις 
Εθνικές Στρατηγικές της Κύπρου για το Blockchain και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι στόχοι που 
ορίστηκαν από αυτήν είναι οι ακόλουθοι:

i.     Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης σε σημαντικούς τομείς του δημοσίου.
ii.   Καταγραφή καλών πρακτικών από άλλες χώρες ή τον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου.
iii.  Μελέτη έξυπνων και έμπιστων τεχνολογιών (π.χ. ΑΙ, Βlockhain) που μπορούν να   
        χρησιμοποιηθούν για το καλό της κοινωνίας και των πολιτών.
iv.   Πρόταση ιδεών για τον ψηφιακό πολίτη και καταγραφή προτάσεων για την ψηφιακή    
       οικονομία.

Η πρόταση η οποία υιοθετήθηκε από την ολομέλεια έχει τίτλο «Η περαιτέρω ανάπτυξη της 
ψηφιακής διακυβέρνησης» και αποτελείται από πέντε (5) άξονες, τη διασύνδεση πληροφοριακών 
υποδομών, τον ψηφιακό πολίτη, την ψηφιακή δημοκρατία, την κοινωνία χωρίς τη χρήση 
μετρητών και τις έξυπνες πόλεις.

Το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ήταν «Η ανάπτυξη 
της ψηφιακής τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα».  Στο θέμα αναπτύσσονται απόψεις 
σχετικά με την καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση, την 
ίση και ποιοτική πρόσβαση σε εξοπλισμούς και υποδομές, την επιμόρφωση και διασύνδεση 
εκπαιδευτών, την ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τις ψηφιακές ικανότητες εκπαιδευτών και πολιτών, την κριτική σκέψη και 
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τον γραμματισμό μέσων (media literacy), την ενδυνάμωση ιδιαίτερα των γυναικών (closing 
the gender gap), την επιχειρηματικότητα, τις ανώτερες ψηφιακές δεξιότητες, τη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω καλύτερης συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 
και προοπτικών, όπως εξειδίκευση έρευνας στα θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας στην εκπαίδευση, τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση, καθώς και στρατηγική 
κατεύθυνση και προοπτική.

Η Επιτροπή Υγείας επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας και μέσα από τις εκθέσεις της προώθησε τον Στόχο 9 του UN75, «Βιομηχανία, 
Καινοτομία και Υποδομές», και τον Στόχο 3, «Καλή Υγεία και Ευημερία».  Η έκθεση επί της πρότασης 
η οποία υιοθετήθηκε από την ολομέλεια έχει τίτλο «Η ανάπτυξη και χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας στον τομέα της υγείας», η οποία αποτελείται από τις ακόλουθες προτάσεις: 

i.     Πρόταση για τον ιατρικό φάκελο και τη διαχείριση ιατρικών δεδομένων.

ii.   Πρόταση για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση/περίθαλψη ασθενών για αποφόρτιση  
       νοσοκομείων και μείωση κόστους (τηλεϊατρική).

iii.      Πρόταση για την εισαγωγή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας και   
        νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση ρομπότ για σκοπούς παροχής υγείας.

iv.   Πρόταση για αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής κλινικών δοκιμών και δημιουργία πλαισίου  
        πανεπιστημιακών κλινικών για κλινικές δομές και έρευνα.

v.     Πρόταση για την αναπροσαρμογή της νομοθεσίας για τη λειτουργία των φαρμακείων.

vi.   Πρόταση για τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πολίτη.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε focus group στις 12 Ιουνίου 2020 από μέλη της Επιτροπής 
Υγείας, καθώς και άλλες προσωπικότητες και ειδικούς εμπειρογνώμονες για θέματα ψηφιακής 
υγείας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου έγινε ανταλλαγή 
απόψεων από τους συμμετέχοντες για την προώθηση του θέματος της ψηφιακής υγείας 
γενικότερα.

β.    Βουλή για τον Πολιτισμό 
Η ιδρυτική σύνοδος της Βουλής για τον Πολιτισμό πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 
2019 στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος προήδρευσε 
και προσφώνησε τη σύνοδο, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της δημιουργίας της για τη 
γενικότερη προβολή και ανάπτυξη του πολιτισμού στην Κύπρο. 

Η Βουλή για τον Πολιτισμό κατάρτισε τις τρις (3) ακόλουθες επιτροπές: 

i.     Επιτροπή Αθλητισμού.
ii.   Επιτροπή Γραμμάτων, Τεχνών και Ποιοτικής Εκπαίδευσης. 
iii.    Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
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Η Επιτροπή Αθλητισμού πραγματοποίησε συνολικά επτά (7) συνεδριάσεις, κατά τις οποίες 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Σκοπός της επιτροπής ήταν να ακολουθήσει όσο το δυνατόν 
τις κατευθύνσεις που της δόθηκαν, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τις ελλείψεις της 
τρέχουσας περιόδου στον χώρο του αθλητισμού. Το θέμα που συζητήθηκε και για το οποίο 
ετοιμάστηκε σχετική έκθεση αφορά τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή στο σχολικό περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα, εστιάζει στην αναβάθμιση της φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, θεωρώντας ότι η πρόοδος του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής αποτελεί 
ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα βελτίωσης της σωματικής, αλλά και της ψυχικής υγείας.

Η Επιτροπή Γραμμάτων, Τεχνών και Ποιοτικής Εκπαίδευσης πραγματοποίησε δώδεκα 
(12) συνεδρίες διά ζώσης και εξ αποστάσεως, κατά τις οποίες προσκάλεσε εξειδικευμένους 
εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες, προκειμένου να υπάρχει μία εμπεριστατωμένη 
πληροφόρηση. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία η επιτροπή κατέληξε στις τέσσερις (4) 
ακόλουθες προτάσεις/εκθέσεις, οι οποίες και υπερψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής 
για τον Πολιτισμό: 

i. «Έκθεση επί της πρότασης για συντεταγμένη προσπάθεια στην προσέγγιση      
  ευρωπαϊκών πολιτιστικών θεσμών και εξεύρεση συμπληρωματικών πόρων,   
       προκειμένου να προβληθεί το πολιτιστικό προϊόν της Κύπρου διεθνώς».
ii.       «Έκθεση επί της πρότασης για συμβολή των ΜΜΕ και της πολιτείας στην  προώθηση και  
    ενίσχυση της εκπαίδευσης, της γλωσσικής επάρκειας και φιλαναγνωσίας, της          
       τέχνης και του πολιτισμού». 
iii.    «Έκθεση επί της πρότασης για την προώθηση του πνεύματος πολιτιστικής παιδείας σε  
       επίπεδο νεολαίας». 
iv. «Έκθεση επί της πρότασης για τα προβλήματα στο σύστημα επιχορηγήσεων        
       πολιτιστικών εκδηλώσεων με εισηγήσεις για την απάμβλυνση ή επίλυσή τους».

Η Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς πραγματοποίησε επτά (7) συνεδρίες και ετοίμασε 
τρεις (3) εκθέσεις, οι οποίες υπερψηφίστηκαν. Οι εκθέσεις επί των προτάσεων αφορούν στα 
εξής: 

i.  Κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας στους τομείς της πολιτιστικής  
       κληρονομιάς με  ιδιαίτερη μνεία στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τον    
       εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης. 
ii.     Ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και χάραξη εθνικής στρατηγικής που αφορά τον    
       πολιτισμό, τη διατήρηση και προώθησή του. 
iii.   Προστασία και προώθηση Κυπρίων χειροτεχνών και αριστοτεχνών ως μέρος της  
         γενικότερης ανάδειξης της ταυτότητας της Κύπρου και της τοπικής δημιουργικότητας.

γ.    Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία 
Η ιδρυτική σύνοδος της Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία 
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πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2019. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
προήδρευσε και προσφώνησε τη σύνοδο, τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας της για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, όπως η κλιματική 
αλλαγή, η ποιότητα του αέρα και των υδάτων, η διαχείριση αποβλήτων, η χρήση χημικών προϊόντων 
και άλλων πηγών ενέργειας και οι επιπτώσεις που προκαλούν στη δημόσια υγεία.  

Η Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία συνέστησε τις τρεις (3) πιο 
κάτω επιτροπές:

i.      Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και τη Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια.
ii.    Επιτροπή για την Ποιότητα του Αέρα και των Υδάτων και τη Διαχείριση των Αποβλήτων. 
iii.   Επιτροπή για τη Δημόσια Υγεία και την Ευημερία. 

Η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και τη Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια πραγματοποίησε 
συνολικά έξι (6) συνεδρίες και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την εναρμόνιση με το Εθνικό Σχέδιο 
για τη Διακυβέρνηση για την Ενέργεια και Κλίμα και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (γνωστή 
και ως European Green Deal). Στη θεματολογία εντάχθηκαν και οι άμεσες επιπτώσεις του 
COVID-19 στο κλίμα, καθώς και πώς αυτό επηρέασε τη δυνατότητά μας να καταπολεμήσουμε 
την κλιματική αλλαγή και γενικότερα τα θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και αειφόρου 
ανάπτυξης και την ανάγκη επανεκκίνησης της αειφόρου οικονομίας. Παράλληλα, ασχολήθηκε 
με τη βιοποικιλότητα, τον ρόλο των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης στην 
προώθηση των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την υλοποίηση της 
εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και τη σύσταση και λειτουργία Πράσινου 
Ταμείου στην Κύπρο. 

Στα πλαίσια της διασύνδεσης των θεμάτων, η επιτροπή ασχολήθηκε με τους δεκαεπτά στόχους των 
Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα επικεντρώθηκε στον Στόχο 7, «Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια», 
στον Στόχο 4, «Ποιοτική Εκπαίδευση», σε διασύνδεση με την αειφόρο εκπαίδευση και στον Στόχο 
13, «Δράση για το Κλίμα». 

Η επιτροπή ετοίμασε τέσσερις (4) εκθέσεις, οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα και αφορούσαν τα 
εξής:

i.     Σύσταση και λειτουργία Πράσινου Ταμείου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

ii.        Ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του κρατικού μηχανισμού κατά της υποβάθμισης της  
        βιοποικιλότητας. 

iii.   Αναθεώρηση της νομοθεσίας στον τομέα των κατασκευών.  

iv.                    Καθαρή και προσιτή ενέργεια για όλους. 

Η Επιτροπή για την Ποιότητα του Αέρα και των Υδάτων και τη Διαχείριση των Αποβλήτων 
πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, ασχολήθηκε με επιμέρους στόχους των Ηνωμένων 
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Εθνών και ετοίμασε τρεις (3) εκθέσεις, που αφορούν τα μικροπλαστικά στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, την ποιότητα του αέρα και τη Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων. Οι εν λόγω 
εκθέσεις υιοθετήθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-
Αειφορία και την Υγεία τον Ιούλιο του 2020.

Σημαντική πρωτοβουλία εκ μέρους της πιο πάνω επιτροπής, η οποία ήγειρε το θέμα, ήταν 
η ετοιμασία εισήγησης για την απουσία πρόβλεψης διαχείρισης των μασκών και γαντιών 
που χρησιμοποιούνται για προστασία από την πανδημία COVID-19 μετά τη χρήση τους. 
Η σχετική εισήγηση, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
παραπέμφθηκε και συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, η 
οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία να αποταθεί προς τους αρμόδιους φορείς για σωστή 
και επιστημονική κάλυψη του κενού με τη θεώρηση ότι τα χρησιμοποιημένα γάντια και 
μάσκες πρέπει να τυγχάνουν διαχείρισης όπως και τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.

Η Επιτροπή για τη Δημόσια Υγεία και την Ευημερία συνεδρίασε δυο φορές και ασχολήθηκε με 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το δίκτυο 5G, η διαχείριση μολυσματικών-ιατρικών αποβλήτων, 
η ετοιμότητα του κράτους στην αντιμετώπιση επιδημιών (π.χ. κορωνοϊός) και η χρήση κυανιούχων 
ουσιών στην εξορυκτική βιομηχανία. Τα θέματα της επιτροπής καλύπτουν τους Στόχους 3 και 12 
του ΟΗΕ, «Καλή Υγεία και Ευημερία» και «Δράση για το Κλίμα», αντίστοιχα.

Η Επιτροπή για τη Δημόσια Υγεία και την Ευημερία ετοίμασε τρεις (3) εκθέσεις, οι οποίες 
υιοθετήθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και 
την Υγεία τον Ιούλιο του 2020. Η πρώτη έκθεση αφορά τη δημόσια υγεία και ψυχική ευημερία, 
διασφαλίζοντας μία ζωή με υγεία και προάγοντας την ευημερία όλων σε όλες τις ηλικίες, η 
δεύτερη τη δημόσια υγεία και τους εμβολιασμούς και η τρίτη τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.  

δ.    Βουλή για την Κοινωνία των Πολιτών

Η ιδρυτική σύνοδος της Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών πραγματοποιήθηκε στις 22 
Νοεμβρίου 2019. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων προήδρευσε και προσφώνησε 
τη σύνοδο, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων το όραμά του για τον θεσμό της Παράλληλης 
Βουλής και ειδικότερα τον ρόλο τον οποίο έχει να διαδραματίσει η Βουλή για την Κοινωνία των 
Πολιτών ως κανάλι επικοινωνίας της Κοινωνίας των Πολιτών με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Η Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών συνέστησε τις τέσσερις (4) πιο κάτω θεματικές επιτροπές: 

i.    Επιτροπή Θεμάτων Πρεσβυτέρων Πολιτών. 

ii.   Επιτροπή Λειτουργίας και Ανάπτυξης μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

iii.   Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων.   

iv.    Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης.

Στην ολομέλεια της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε την 21η 
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Ιουλίου 2020, οι επιτροπές παρουσίασαν τις εκθέσεις τους.

Η Επιτροπή Πρεσβυτέρων Πολιτών πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδρίες και ασχολήθηκε 
με θέματα τα οποία αφορούν στην ενεργοποίηση και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η εν 
λόγω επιτροπή κατέθεσε τις τρεις (3) ακόλουθες εκθέσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την 
ολομέλεια της Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών:

i.     «Ενεργοποίηση των Ηλικιωμένων στην Αγορά Εργασίας».
ii.    «Φροντίδα Ηλικιωμένων».
iii.   «Χαμηλές Συντάξεις και Ποιότητα Ζωής».

Η εν λόγω επιτροπή ασχολήθηκε με τους Στόχους 3, 4, 5, 8 και 10 της πρωτοβουλίας UN75, 
«Καλή Υγεία και Ευημερία», «Ποιοτική Εκπαίδευση», «Ισότητα των Φύλων», «Αξιοπρεπής 
Εργασία», «Οικονομική ανάπτυξη» και «Λιγότερες Ανισότητες», αντίστοιχα.

Η Επιτροπή Λειτουργίας και Ανάπτυξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων πραγματοποίησε 
συνολικά οκτώ (8) συνεδρίες και τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε αφορούσαν την ενίσχυση, 
ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Η επιτροπή 
κατέθεσε στην ολομέλεια της Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών τις τέσσερις (4) πιο κάτω 
εκθέσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την ολομέλεια τον Ιούλιο του 2020 και στοχεύουν στην 
ενίσχυση της συζήτησης γύρω από τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν και 
να αναδειχθούν οι δυνατότητες της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο:

i.      «Σχεδιασμός και εκπόνηση σχεδίου δράσης για ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Κοινωνίας  
      των Πολιτών».
ii.    «Περιεκτική εξέταση όλων των σχετικών με τις ΜΚΟ νομοθεσιών και κανονισμών».
iii.   «Δημιουργία ενιαίου μητρώου ΜΚΟ».

iv.     «Προβολή του έργου της οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών».

Η εν λόγω επιτροπή επικεντρώθηκε στον Στόχο 11 του ΟΗΕ, «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες», 
και στον Στόχο 16, «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί».

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων πραγματοποίησε 
έντεκα (11) συνεδρίες και ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Στόχος της εν λόγω επιτροπής είναι οι προτάσεις 
τους να προάγουν την κοινωνική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η  εν λόγω επιτροπή 
κατέθεσε στην ολομέλεια της Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών τις τέσσερις (4) πιο κάτω 
εκθέσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν:

i.     «Αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου σε τρία από τα επτά τροποποιητικά νομοσχέδια  
     του 2018, όπως κατατέθηκαν στην Βουλή των Αντιπροσώπων τον Φεβρουάριο του   
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      2018».
ii.     «Αναδιάρθρωση/Εκσυγχρονισμός του οικογενειακού δικαίου».
iii.         «Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και εκμετάλλευσης κατά των γυναικών». 
iv.   «Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού και εισαγωγή του  
      θεσμικού πλαισίου κοινωνικής οικονομίας».

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων επικεντρώθηκε στους 
Στόχους 1, 2, 5 και 10 της πρωτοβουλίας UN75, «Μηδενική Φτώχια», «Μηδενική Πείνα», «Ισότητα 
Φύλων» και «Λιγότερες Ανισότητες», αντίστοιχα.

Η Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης συνεδρίασε πέντε (5) φορές και ασχολήθηκε 
με ζητήματα που αφορούν νομοθεσίες και διαδικασίες σχετικές με θέματα δικαιοσύνης και 
διαφάνειας. Η εν λόγω επιτροπή κατέθεσε στην ολομέλεια της Βουλής για την Κοινωνία των 
Πολιτών τις πιο κάτω τέσσερις (4) εκθέσεις, η οποία και τις υιοθέτησε:

i.  «Τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής  
       Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 [91(Ι)/2014]».
ii.   «Εκσυγχρονισμός του περί Αποδείξεως Νόμου και νομοθεσίας για εκτέλεση δικαστικών  
    αποφάσεων».
iii.    «Δημιουργία Διαδικτυακού Νομοθετικού Παρατηρητηρίου». 
iv.    «Συμπλήρωση κενών περί ρητορικής μίσους». 

Η Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης επικεντρώθηκε στον Στόχο 16 του ΟΗΕ, 
«Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί», ο οποίος περιλαμβάνει την προώθηση της ειρήνης και 
μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς με πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και την οικοδόμηση 
αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, 
η παρούσα εισήγηση σχετίζεται με τον στόχο 16β του UN75, ο οποίος αναφέρεται στην προώθηση 
και ενδυνάμωση των νόμων και πολιτικών χωρίς διακρίσεις.

6.  Σπίτι του Πολίτη
Τον Νοέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης του Σπιτιού 
του Πολίτη. Το κτίριο έχει διαμορφωθεί, για να μπορεί ο επισκέπτης να έχει άμεση πρόσβαση στο 
έργο του κοινοβουλίου, αξιοποιώντας την άρτια τεχνολογία και τις υπηρεσίες που παρέχονται.  
Ειδικότερα, η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Βουλής, καθώς και τα πορίσματα, οι εκθέσεις, τα ψηφίσματα 
και οι αποφάσεις του σώματος βρίσκονται πλέον στη διάθεση του πολίτη για περαιτέρω επεξεργασία 
και μελέτη. 

Απώτερος σκοπός του Σπιτιού του Πολίτη είναι η δημιουργία ενός χώρου επικοινωνίας και 
ανταλλαγής μεταξύ του νομοθέτη και του πολίτη, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχική δημοκρατία σε 

ΙΑ. Εκσυγχρονισμός - Το όραμα της ΒουλήςΙΑ. Εκσυγχρονισμός - Το όραμα της Βουλής



106

όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.  Μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν 
συνεπεία της πανδημίας COVID-19, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα μπορούν να 
ενημερώνουν στο Σπίτι του Πολίτη σε τακτική βάση τους ενδιαφερόμενους πολίτες για νομοθεσίες 
που βρίσκονται υπό εξέταση ή έχουν υιοθετηθεί, με στόχο να παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες 
να εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέματα που τους αφορούν άμεσα.  Επιπρόσθετα, ο θεσμός της 
Παράλληλης Βουλής που τέθηκε σε λειτουργία το 2019 μπορεί να αξιοποιήσει τις υποδομές του 
κτιρίου για την καλύτερη οργάνωση και διεκπεραίωση του έργου του. Ο χώρος μπορεί επίσης να 
φιλοξενήσει εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις. 

Αναγνωρίζοντας την ιστορική και πολιτισμική αξία του κτιρίου, αλλά και τις δυνατότητες που 
προσφέρει η σημερινή χρήση του, προσωπικότητες εντός και εκτός Κύπρου έχουν εισηγηθεί όπως 
το έργο προταθεί για βραβείο «Europa Nostra».  

7.  Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες (blockchain)
Στα πλαίσια του εξαγγελθέντος εκσυγχρονιστικού οράματος της Βουλής κατά την προηγούμενη 
σύνοδο, οι ενέργειες υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες 
(blockchain) συνεχίστηκαν και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Ειδικότερα, η υποομάδα εργασίας 
στην οποία συμμετέχει η Βουλή των Αντιπροσώπων και η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία 
νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών στην Κύπρο βρίσκεται 
στη διαδικασία εκπόνησης του υπό αναφορά πλαισίου, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει και να 
προωθεί την καινοτομία, να παρέχει νομική βεβαιότητα και προστασία στους καταναλωτές και στους 
επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί την τεχνολογική ουδετερότητα. Στόχος του ρυθμιστικού 
πλαισίου είναι να αποτελέσει η ΚΔ μια ευνοϊκή δικαιοδοσία ανάπτυξης των προαναφερθεισών 
τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς 
επίσης της κοινωνίας και της οικονομίας ευρύτερα. Επισημαίνεται συναφώς ότι στη διαδικασία 
ετοιμασίας του νομοθετικού πλαισίου συνδράμει επίσης εμπειρογνώμονας από το εξωτερικό με 
ευρεία γνώση και εμπειρία στον εν λόγω τομέα. Αξίζει περαιτέρω να σημειωθεί ότι λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 ένα αρκετά μεγάλο μέρος των σχετικών εργασιών διεκπεραιώθηκε με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

8.  Φάκελος της Κύπρου
Στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοκόλλων που υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη και τον τέως Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο 
Βούτση για την υλοποίηση της εξαγγελθείσας δέσμευσής τους όπως το υλικό του Φακέλου της 
Κύπρου που συγκέντρωσε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για την τραγωδία 
του 1974 δοθεί στη δημοσιότητα, ώστε να τερματισθεί μια ιστορική εκκρεμότητα, εκδόθηκαν μέχρι 
σήμερα οι πρώτοι οκτώ τόμοι του πολύτομου και πολύτιμου αυτού έργου.

Κατά την απελθούσα σύνοδο κυκλοφόρησαν ο έβδομος και ο όγδοος τόμος και συνεχίστηκαν οι 
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εργασίες για την ετοιμασία των επόμενων τόμων. Λόγω των εθνικών εκλογών στην Ελλάδα και των 
αλλαγών που επήλθαν στο ελληνικό κοινοβούλιο τόσο σε πολιτικό όσο και τεχνοκρατικό επίπεδο, 
αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού που αργότερα ακολούθησε, δεν κατέστη δυνατή η έκδοση 
των επόμενων δύο τόμων, του ένατου και του δέκατου, των οποίων η επιμέλεια, σελιδοποίηση 
και στοιχειοθέτηση είχε κατά βάσιν ολοκληρωθεί. Οι τόμοι αυτοί αναμένεται να κυκλοφορήσουν 
προσεχώς. 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για πολύτομο έργο, τριάντα (30) περίπου τόμοι, το οποίο υλοποιείται 
σταδιακά.

9.    Έναρξη του προγράμματος «Η Βουλή στα Σχολεία των Ακριτικών/ 
     Απομακρυσμένων Περιοχών»  
Παρά το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρατηρείται για επισκέψεις/ξεναγήσεις στη 
Βουλή, έχει διαπιστωθεί ότι η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε σχολεία ακριτικών/απομακρυσμένων 
περιοχών και στο κτίριο της Βουλής καθιστά σχεδόν ανέφικτη την επιτόπου επίσκεψη και 
ενημέρωση των μαθητών αυτών των σχολείων.  Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Δημήτρης Συλλούρης αποφάσισε την καθιέρωση του προγράμματος «Η Βουλή στα Σχολεία των 
Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών», με στόχο οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις να μην 
αποτελούν πλέον εμπόδιο στην ενημέρωση κανενός μαθητή σχετικά με τη νομοθετική εξουσία του 
τόπου του. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού λειτουργοί της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών 
και Εκδόσεων της Βουλής μεταβαίνουν σε δημόσια σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης 
ακριτικών ή απομακρυσμένων περιοχών που αδυνατούν να επισκέπτονται τη Βουλή και δίνουν 
διαλέξεις στους μαθητές για τον πολιτικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου.  

Το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Το διήμερο 25-26 
Νοεμβρίου 2019 λειτουργοί της Βουλής επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο, το 
Λύκειο και την Τεχνική Σχολή της Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και τα Δημοτικά Σχολεία Αγίας 
Μαρίνας Χρυσοχούς, Αργάκας και Πομού και έδωσαν διαλέξεις στους μαθητές για τον ρόλο 
και τις αρμοδιότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίες υποστηρίζονταν και με προβολή 
ενημερωτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, και διένειμαν σε αυτούς φακέλους που περιλάμβαναν 
γραφική ύλη, εκπαιδευτικά παιχνίδια και ενημερωτικά έντυπα για το κοινοβούλιο. Ακολούθως, οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Πάφου 
κ. Αντρέα Φακοντή, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη και Ηλία Μυριάνθους, οι οποίοι συμμετείχαν 
στην επίσκεψη.  Τα μέλη της Βουλής απάντησαν σε ερωτήματα που τους έθεσαν μαθητές και 
εκπαιδευτικοί σχετικά με το κοινοβούλιο, τις προσωπικές τους εμπειρίες, αλλά και τις ενέργειές 
τους για επίλυση προβλημάτων της περιοχής τους. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής με οπτικογραφημένο μήνυμά του προς τους μαθητές εξήρε τη σημασία 
του προγράμματος αυτού, σημειώνοντας πως η μετάδοση στα παιδιά των βασικών γνώσεων για 
τη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά τους. 
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Μέσα στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, ο Πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε στις 23 
Ιανουαρίου 2020 το Δημοτικό Σχολείο της ακριτικής κοινότητας και γενέτειράς του Ποταμιάς. 
Στα πλαίσια της επίσκεψής του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου και να απαντήσει σε ερωτήματα που του έθεσαν σχετικά με το 
κοινοβούλιο, αλλά και τις προσωπικές του εμπειρίες ως μέλους και στην παρούσα Βουλευτική 
Περίοδο ως Προέδρου του κοινοβουλίου.

Δυστυχώς, λόγω της αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων από τα μέσα Μαρτίου μέχρι 
και τις αρχές Ιουνίου 2020, ως μέτρου για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η εαρινή επίσκεψη 
λειτουργών της Βουλής σε σχολεία της περιοχής Σολέας και Πιτσιλιάς δεν κατέστη δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί. 
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Παράρτημα Ι                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥΣ, 

ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

1.  Άμυνας           14

2. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 25

3. Γεωργίας και Φυσικών Πόρων       34

4. Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού     27

5. Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων      12

6. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων     32

7. Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 
 Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος    3

8. Εσωτερικών          34

9. Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως      25

10. Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων      29

11. Νομικών          44

12.        Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση                   6
           των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας 

13.        Οικονομικών και Προϋπολογισμού       66

14.      Παιδείας και Πολιτισμού        48

15. Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 30

16. Περιβάλλοντος         35

17. Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων                29

 Αριθμός 
συνεδριάσεωνΚοινοβουλευτική Επιτροπή
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18 Υγείας           29 

19. Επιτροπή Επιλογής           2

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

21. Ειδική για το Πόθεν Έσχες          -   

22. Ad Hoc για την Αναθεώρηση  και τον Εκσυγχρονισμό 
              του Κανονισμού της Βουλής                           1

23. Ad Hoc για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια 
              Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων                          6

 Συνολικά                   531

 Αριθμός 
συνεδριάσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Παράρτημα Ι                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ Α
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Παράρτημα Ι                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

1.  Άμυνας              1

2.         Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών    1

3. Γεωργίας και Φυσικών Πόρων         2

4. Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού       5

5. Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων         1

6. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων       2

7. Εσωτερικών             1 

8. Νομικών                  6

9. Οικονομικών και Προϋπολογισμού                     11

10. Παιδείας και Πολιτισμού          3

11.        Περιβάλλοντος            1 

12.        Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων       1

13.      Υγείας             2

 Συνολικά                     37

 Αριθμός 
συνεδριάσεωνΚοινοβουλευτική Επιτροπή
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Παράρτημα II

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

Επίσκεψη στο φυλάκιο «Μάρκουλος» του 346 ΤΣΜ της 6ης Ταξιαρχίας Μ/Κ ΤΑΞΠΖ στην επαρχία 
Λάρνακας.
(13.12.2019)

Επίσκεψη στο στρατόπεδο Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου της Ελληνικής Δύναμης 
Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) στη Μαλούντα.
(13.12.2019)

Επίσκεψη στο φυλάκιο 201 του 211 Τάγματος Πεζικού στον Άγιο Δομέτιο.
(13.12.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Συλά στη Λεμεσό.
(19.11.2019)

Επίσκεψη στη φαρμακοβιομηχανία «Remedica Ltd» στη Λεμεσό.
(19.11.2019)

Επίσκεψη στη φαρμακοβιομηχανία «Medochemie Ltd» στη Λεμεσό.
(19.11.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Επίσκεψη του προέδρου και των μελών της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Τσεχίας στην Τσέχικη Βουλή 
στην Πράγα.
(21.9.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Επίσκεψη στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης.
(28.11.2019)

Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου.
(13.1.2020)

Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό Σχολείο, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Σολέας στην 
Ευρύχου.
(6.2.2020)

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

•
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Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας στα Κάτω Πολεμίδια.
(12.2.2020)

Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά στη Λεμεσό.
(12.2.2020)

Επίσκεψη στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου.
(8.7.2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Επίσκεψη στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου.
(10.10.2019)

•

•

•

• 
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•

•

• 

•

•

•

•

Παράρτημα IΙΙ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Άμυνας κ. Χαράλαμπο Πετρίδη και ανταλλαγή απόψεων για 
θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου του.
(2.7.2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

Συνάντηση με αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων και την 
Επίτροπο Ισότητας των Φύλων.
(26.9.2019)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
(19.11.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για ανταλλαγή 
απόψεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής.
(22.10.2019)

Συνάντηση με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για ανταλλαγή απόψεων για 
θέματα αγροτικής οικονομίας.
(7.7.2020)

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για ανταλλαγή 
απόψεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής.
(21.7.2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγή απόψεων για θέματα της αρμοδιότητας της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με τον Υφυπουργό Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο.
(16.6.2020)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
(European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2018 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών.)
(21.11.2019)

Συνάντηση με αντιπροσωπία του διοικητικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ).
(16.1.2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Προκαταρκτική συνεδρία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων.
(5.11.2019)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)
(19.11.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα της αρμοδιότητάς του.
(3.2.2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας.
(24.7.2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2018 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)
(21.11.2019)

Παράρτημα IΙΙ
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•

•

• 

•

•

•

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Συνάντηση με εκπροσώπους της Επιτροπής Παιδείας της ΟΕΒ.
(23.10.2019)

Συνάντηση με μαθητές του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου.
(12.2.2020)

Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομο 
Προδρόμου για γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα που αφορούν τον τομέα της 
παιδείας.
(12.2.2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2018 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)
(21.11.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Συνάντηση με τη νέα Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Έμιλυ Γιολίτη.
(10.7.2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Προκαταρκτική συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Γερόντων. 
(31.10.2019)

Παράρτημα IΙΙ



121

Παράρτημα IV

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030 που έθεσε ο Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών και η εφαρμογή τους στην Κύπρο.
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.05.053.001-2020)
(7.2.2020)
(Εκκρεμεί.)

•
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Παράρτημα V

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ

(Κανονισμός 41Α)
    2019

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το σύστημα 
προαγωγών και μεταθέσεων των επιθεωρητών και το αίτημα ομάδας επιθεωρητών 
για τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε η προκήρυξη των θέσεων να γίνεται αναλόγως 
των αναγκών της κάθε επαρχίας ξεχωριστά.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(28.8.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.139-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθηκονόμοι, τρόποι αντιμετώπισής τους 
και η ανάγκη διασφάλισης και θεσμικής κατοχύρωσης του επαγγέλματος.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(28.8.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.140-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Το ενδεχόμενο κλεισίματος των περιφερειακών γραφείων της Επαρχιακής Διοίκησης 
Λευκωσίας στην Ευρύχου, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται όσον αφορά 
τις κρατικές υπηρεσίες της περιοχής.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(2.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.141-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Προβλήματα που πιθανόν δημιουργούνται από την υποστελέχωση σε ορισμένους 
δήμους.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(2.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.142-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(2.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.143-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

1.

2.

3.

4.

5.
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Η ανάγκη ποινικοποίησης της πώλησης και κατοχής του πρωτοξιδίου του αζώτου, 
γνωστού ως «αερίου γέλιου», και επικαιροποίηση του πίνακα ελεγχόμενων φαρμάκων 
του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Ευανθίας Σάββα, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Χριστάκη Τζιοβάνη, Νίκου Κέττηρου και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(4.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.144-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Εξηγήσεις όσον αφορά τη μεθοδολογία της νέας εκτίμησης του Κτηματολογίου για τις 
τιμές των ακινήτων και ιδιαίτερα για τη δραματική μείωση των τιμών των κρατικών 
τεμαχίων.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(5.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.145-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από την ανέγερση του γηπέδου της Λεμεσού, καθώς 
και τις δαπάνες όπως αυτές διαμορφώνονται μετά από λανθασμένους υπολογισμούς 
και αποφάσεις.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου και Σκεύης Κούτρα 
Κουκουμά)
(5.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.146-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση για τον κώδικα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία που 
έχει εκπονηθεί από κοινού μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτικής 
πλευράς, την ανάγκη ενσωμάτωσής του στη νομοθεσία και τον ρόλο της πολιτείας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου και Μαριέλλας Αριστείδου)
(9.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.147-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η ανάγκη 
κατοχύρωσης θεσμικά της διαδικασίας αξιολόγησης του συμφέροντος του παιδιού.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Ειρήνης 

6.

7.

8.

9.

10.
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Χαραλαμπίδου)
(9.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.148-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η πρόσφατη ρατσιστική ενέργεια διευθυντή σχολείου μέσης εκπαίδευσης να εκδιώξει 
μαθήτρια που φορούσε μαντίλα και οι ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου)
(9.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.149-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη αντικατάσταση του αγωγού 
υδατοπρομήθειας της κοινότητας Καμπιών, οι διαρροές ποσοτήτων νερού και οι 
πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(10.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.150-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Η πολιτική ανάδειξης του κυπριακού τραγουδιού και της λαϊκής ποίησης και η σημασία 
τους για τον πολιτισμό. Προβλήματα και προοπτικές που υπάρχουν.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(4.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.151-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία του Γυμνασίου Παραλιμνίου 
και η ανάγκη ανέγερσης νέου γυμνασίου στον δήμο Παραλιμνίου λόγω υπερπληθυσμού.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(4.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.152-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Το καθεστώς εργοδότησης βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού στα δημοτικά
σχολεία και δημόσια νηπιαγωγεία.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου Ορφανίδη, Πανίκου Λεωνίδου, Παύλου Μυλωνά, 

11.

12.

13.

14.

15.
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Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Γιώργου Λιλλήκα)
(11.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.153-2019)
(Αλλαγή στους εισηγητές. Βλέπε τα σημειώματα ημερ. 14.11.2019 και 6.12.2019, καθώς και την 
επιστολή του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου ημερ. 28.2.2020.)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανάγκη συχνότερων δρομολογίων των υπεραστικών και αστικών λεωφορείων από 
και προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Κέττηρου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου)
(11.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.154-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για την έξαρση των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα 
προληπτικά μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(12.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.155-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ο έλεγχος εφαρμογής του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου στα 
υποστατικά που βρίσκονται σε βιομηχανικές περιοχές.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(10.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.156-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

α. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχέση με το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος  
        Χαμηλοσυνταξιούχου και η ανάγκη επίλυσής τους.

(Πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας 
Σάββα και Γιώργου Περδίκη)
(10.9.2019)

β. Το πρόβλημα που δημιουργείται στους χαμηλοσυνταξιούχους, λόγω του ότι η  
         φοιτητική χορηγία λογίζεται ως εισόδημα της οικογένειας.

(Πρόταση του βουλευτή κ. Μάριου Μαυρίδη)
(10.3.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.157-2019)
(Ενεγράφησαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
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Τα σοβαρά περιστατικά σωματικής, ψυχολογικής ή και άλλων μορφών βίας και 
γενικότερα τα προβλήματα που παρατηρούνται σε οικογένειες που βρίσκονται ή θα 
έπρεπε να βρίσκονται υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). 
Τα κενά και οι αδυναμίες που παρουσιάζονται και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της 
σχετικής νομοθεσίας, καθώς και αναδιοργάνωσης των ΥΚΕ.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ευανθίας Σάββα)
(10.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.158-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Η ανάγκη επέκτασης των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Πάφου, ώστε να εξυπηρετεί 
επαρκώς την ολοένα αυξανόμενη διακίνηση επιβατών.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Χριστάκη Τζιοβάνη, Κώστα Κώστα και 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(13.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.159-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η υποστελέχωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και τα προβλήματα που προκύπτουν.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου)
(13.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.160-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Τοποθέτηση χιλιομετρικών δεικτών στους αυτοκινητοδρόμους.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Μάριου Μαυρίδη)
(13.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.161-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ανάγκη αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα δικαιώματα και την 
πρόσβαση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στις θαλάσσιες μεταφορές.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(13.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.162-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ανάγκη επιπρόσθετων ολόχρονων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο 
Πάφου.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Αντρέα Φακοντή και Ευθύμιου Δίπλαρου)
(13.9.2019)
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(Αρ. Φακ. 23.04.036.163-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατασκευή και λειτουργία εμπορευματικού 
σταθμού (Cargo Village) στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(13.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.164-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Μείωση ή απάλειψη των τελών αεροδρομίου για Ελλάδα.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη)
(13.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.165-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Θαλάσσια ταξί και λεωφορεία στη Λεμεσό. Οι ενέργειες του δήμου Λεμεσού και ο 
σχεδιασμός του έργου.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Ελένης Σταύρου)
(13.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.166-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ακύρωση των Τοπικών Σχεδίων Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Αθηένου, τα 
προβλήματα που έχουν προκύψει και η πορεία ετοιμασίας νέων τοπικών σχεδίων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα)
(16.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.167-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το ελλιπές νομικό πλαίσιο που διέπει τις εργασίες εταιρειών που αναλαμβάνουν τη 
διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων εκ μέρους αδειοδοτημένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(16.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.168-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Η λειτουργία τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως)
(18.9.2019)
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(Αρ. Φακ. 23.04.036.169-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Η πρόκληση οχληρίας από κτηνοτροφικές μονάδες στο Παλαιομέτοχο που λειτουργούν 
κατά παράβαση των διατάξεων σχετικών νομοθεσιών περί πολεοδομικών αδειών ή 
άλλως.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(16.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.170-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του αεροδρομίου Λάρνακας 
στην κοινότητα Περβολιών και στις γύρω κοινότητες.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Ευανθίας Σάββα, Ανδρέα 
Πασιουρτίδη και Νίκου Κέττηρου)
(16.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.171-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανέγερση συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας στην Αγία Νάπα κατά παράβαση 
των όρων της χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας και η παράλειψη των αρμόδιων 
αρχών να εφαρμόσουν το διάταγμα του δικαστηρίου ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2019 
για κατεδάφιση των παράνομων οικοδομών.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα)
(16.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.172-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Αξιολόγηση του προγράμματος επανεγκατάστασης στα κατεχόμενα χωριά της Κύπρου.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(17.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.173-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Ενημέρωση για τα νέα κίνητρα επανεγκατάστασης νέων ζευγαριών στις κατεχόμενες 
περιοχές.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Στέφανου Στεφάνου και Νίκου 
Κέττηρου)
(17.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.174-2019)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λήπτες ΕΕΕ από τη διαδικασία εξεύρεσης 
εργασίας, που τους καθιστά ακούσια ανέργους, χάνοντας το δικαίωμά τους για το 
επίδομα ΕΕΕ.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λιλλήκα και Κωστή Ευσταθίου)
(17.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.175-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Οι καταγγελίες του OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project) για 
τις δραστηριότητες δικηγόρων γραφείων της Κύπρου σε σχέση με την πολιτογράφηση 
υπηκόων τρίτων χωρών και την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που φέρονται να είναι 
εμπλεκόμενα σε ύποπτες δραστηριότητες.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Άριστου Δαμιανού, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και 
Ανδρέα Πασιουρτίδη)
(11.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.176-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Οι διαδικασίες καθορισμού ενοικίου εκμίσθωσης δασικής και κρατικής γης για 
σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης και οι επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο από τις 
πρόσφατες αυξήσεις των ενοικίων που έχουν επιβληθεί.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά, Νίκου Κέττηρου, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Μιχάλη 
Γιωργάλλα, Χρίστου Ορφανίδη και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(17.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.177-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Τα προβλήματα στη λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στην 
Κύπρο και οι δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιωργάλλα)
(18.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.178-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών του Υπουργείου 
Εσωτερικών.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Πανίκου Λεωνίδου, Παύλου Μυλωνά, 
Γιώργου Λιλλήκα και Χρίστου Ορφανίδη)
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(23.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.179-2019)
(Αλλαγή στους εισηγητές. Βλέπε τις επιστολές των βουλευτών κ. Γιώργου Λιλλήκα ημερ. 
21.10.2019 και Χρίστου Ορφανίδη ημερ. 29.10.2019.)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις πτήσεις των πολεμικών αεροσκαφών στους 
κατοίκους της κοινότητας Ακρωτηρίου και των γύρω κοινοτήτων και οι επιπτώσεις σε 
κατοικίες, σχολεία και γενικότερα στην υγεία και ασφάλεια των πολιτών.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά, Κώστα Κώστα, Πανίκου 
Λεωνίδου και Ανδρέα Κυπριανού)
(23.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.180-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των σχολικών ιατρείων στις 
σχολικές μονάδες.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(25.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.181-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ορεινών κοινοτήτων της επαρχίας 
Λάρνακας σε σχέση με τις μεγάλες καθυστερήσεις που βιώνουν κατά τις μετακινήσεις 
τους από τα σχολεία προς τις κοινότητές τους.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(25.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.182-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες τυφλοί και τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
της διά βίου μάθησης αυτής της ομάδας συμπολιτών μας.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(25.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.183-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Το μεγάλο οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι Κύπριοι φοιτητές του εξωτερικού και 
οι οικογένειές τους λόγω της σημαντικής αύξησης των αεροπορικών ναύλων.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(25.9.2019)
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(Αρ. Φακ. 23.04.036.184-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι δυνατότητες αξιοποίησης του αδιάθετου ποσού που αφορά το κονδύλι για τις 
φοιτητικές χορηγίες προς όφελος των φοιτητών.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(25.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.185-2019)
(Αλλαγή τίτλου. Βλέπε σημείωμα ημερ. 4.10.2019.)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η απουσία θεσμοθετημένης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αυτοκτονιών 
στην Κύπρο.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και των βουλευτών κ. Μιχάλη Γιωργάλλα 
και Γιώργου Περδίκη)
(26.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.186-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του 2019 και οι 
αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη και την κοινωνία.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά)
(30.9.2019) 
(Αρ. Φακ. 23.04.036.187-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Η καθίζηση του εδάφους σε περιοχή του Συνοικισμού Αυτοστέγασης Περβολιών και η 
πρόκληση μεγάλων ζημιών στις κατοικίες των προσφύγων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Στέφανου Στεφάνου και Νίκου Κέττηρου)
(24.9.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.188-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Οι απαράδεκτα υψηλές χρεώσεις για τη σύνδεση ακινήτων τα οποία είναι εκτός οικιστικής 
ανάπτυξης με το δίκτυο της υδατοπρομήθειας.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(7.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.189-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)
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Η ανέγερση φοιτητικών πολυκατοικιών σε οικιστικές περιοχές και οι αντιδράσεις της 
οικείας τοπικής αρχής και των κατοίκων της Έγκωμης.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Ελένης Μαύρου και Λίνου Παπαγιάννη)
(7.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.190-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προσφυγικός κόσμος στις κοινότητες Μαρί και 
Ζύγι λόγω της δημιουργίας του ενεργειακού κέντρου. Αξιολόγηση των προγραμμάτων 
αποκατάστασης των δικαιωμάτων των προσφύγων στην περιοχή.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(8.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.191-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Η παραχώρηση τουρκοκυπριακού τεμαχίου γης για ανέγερση ιδιωτικής ανάπτυξης.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(8.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.192-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Η ανάγκη μετατροπής όλων των δημόσιων σχολείων σε ολοήμερα.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και του βουλευτή κ. 
Γιώργου Λιλλήκα)
(9.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.193-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την 
εγκατάλειψη του κλειστού γηπέδου του Απεήτειου Γυμνασίου στον Αγρό.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά)
(9.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.194-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η μη εφαρμογή της νομοθεσίας «Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και 
Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2011».
(Πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Ευανθίας Σάββα και Ανδρέα Πασιουρτίδη)
(9.10.2019)
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(Αρ. Φακ. 23.04.036.195-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη 
Σκαρίνου και οι ενδεχόμενες συνέπειες που προκύπτουν για τη λειτουργία του.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(9.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.196-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Τα έργα ανάπλασης στο εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας και οι επιπτώσεις για τα 
καταστήματα και τις κατοικίες επί των επηρεαζόμενων οδών και παρόδων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Ευανθίας Σάββα και Νίκου 
Νουρή)
(14.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.197-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, οι επιπτώσεις 
τους στους μαθητές και τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)
(16.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.198-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η καταγγελία για ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος λόγω της απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου για την κατάργηση δημόσιων μονοπατιών και αργακίου με 
σκοπό την αδειοδότηση παραλιακής ανάπτυξης στον δήμο Πέγειας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(17.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.199-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση για τον εποπτικό έλεγχο που ασκούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους στις 
αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους σε σχέση με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 
έναντι των πελατών τους.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου και Σκεύης Κούτρα 
Κουκουμά)
(17.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.200-2019)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Πεκίνο +25: Ανασκόπηση της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης στην Κύπρο με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι πέντε χρόνων από την υιοθέτησή της.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(21.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.201-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Δημιουργία τεχνικής σχολής στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(23.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.202-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση γύρω από το καθεστώς πρόσληψης και εργοδότησης φύλακα στα σχολεία. 
Τα πιθανά προβλήματα που υπάρχουν και οι τρόποι αντιμετώπισής τους για καλύτερη 
λειτουργία των σχολείων.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(23.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.203-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με την πρόθεση της 
εταιρείας «Hellenic Copper Mines» για παραγωγή νικελίου στο Μεταλλείο Σκουριώτισσας 
και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Αδάμου Αδάμου)
(23.10.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.204-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το πρόσφατο 
περιστατικό αποβολής μαθητών από λύκειο της Λεμεσού.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά)
(6.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.205-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Κατασκευή και τοποθέτηση προσωπικών ντουλαπιών/θυρίδων στα σχολεία για τις 

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Παράρτημα V



135

ανάγκες των μαθητών.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(6.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.206-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η κατάσταση πραγμάτων στον χώρο του τάεκβοντο στην Κύπρο και οι ενέργειες/πράξεις/
δυσμενείς αποφάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Τάεκβοντο Κύπρου με αποδέκτες τους 
επηρεαζόμενους αθλητές, αλλά και τα ίδια τα σωματεία μέλη της.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(6.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.207-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η επέμβαση του ξενοδοχείου «Amara» στη Ζώνη Προστασίας Παραλίας στον Άγιο 
Τύχωνα Λεμεσού.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(6.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.208-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων Ζακακίου από τον τρόπο 
λειτουργίας του λιμανιού Λεμεσού.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη)
(6.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.209-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η προστασία της περιοχής που γειτνιάζει με τον αυτοκινητόδρομο Λειβαδιών-Ορόκληνης-
Πύλας από την ηχορρύπανση και η ανάγκη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(6.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.210-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη ναύλωση και τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνεργάτες ή/και συγγενικά του πρόσωπα.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Άννας Θεολόγου, Γιώργου Περδίκη και 
Κωστή Ευσταθίου)
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(7.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.211-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι πιθανές μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεργατών και συγγενικών 
του προσώπων με ιδιωτικό αεροσκάφος Σαουδάραβα επιχειρηματία και κατά πόσο αυτές 
συνάδουν προς τον Κώδικα Δεοντολογίας που υπογράφηκε από τα μέλη της παρούσας 
κυβέρνησης.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Άννας Θεολόγου, Γιώργου Περδίκη και 
Κωστή Ευσταθίου)
(7.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.212-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση για την πορεία της έρευνας που διεξάγεται σχετικά με ατασθαλίες και 
οποιαδήποτε πιθανά αδικήματα στη Cyta Hellas.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(7.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.213-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι πρόνοιες της νομοθεσίας για τη διόρθωση του εκλογικού καταλόγου λόγω αλλαγής 
δεδομένων και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εφαρμογή των εν λόγω 
προνοιών.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(11.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.214-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για ενδεχόμενες 
πολεοδομικές επεμβάσεις στην περιοχή «Άμμος του Καμπούρη» στην Αγία Νάπα.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα)
(11.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.215-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο 
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Λευκωσίας, τους λόγους αναστολής της λειτουργίας του και τις επιπτώσεις στους 
αθλητές και τις αθλητικές δραστηριότητες των φορέων που το χρησιμοποιούν.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. Γεωργίου και 
Νίκου Κέττηρου) 
(13.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.216-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τη 
διαδικασία που ακολουθείται για τη μετονομασία των σχολείων.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(6.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.217-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για το ενδεχόμενο άνισης μεταχείρισης από μέρους της ΚΟΠ σε βάρος των 
ποδοσφαιριστριών της Εθνικής Κύπρου.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου)
(18.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.218-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Το δικαίωμα χρήσης του οικήματος του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Καρπασίας από τα 
σωματεία και τις κοινότητες της περιοχής Καρπασίας.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(19.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.219-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, οι δραστηριότητές της, 
καθώς και τα προβλήματα και οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε διάφορα σχολεία.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(27.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.220-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι διαδικασίες και ο τρόπος αγοράς από τον ΣΑΠΑ του κτιρίου του συνεργατισμού για 
τη στέγαση του ΣΑΠΑ έναντι του ποσού των €3,2 εκατομ.
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(Πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(7.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.221-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και η κατάταξη της Κύπρου.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Ανδρέα Πασιουρτίδη 
και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(20.11.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.222-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για τη δυνατότητα εξαίρεσης των αυτοπαραγωγών από την καταβολή του 
τέλους κατανάλωσης ΑΠΕ, όπως αυτό ρυθμίζεται στους σχετικούς κανονισμούς.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(3.12.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.223-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για την πορεία των εργασιών ανέγερσης του καζίνου.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(3.12.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.224-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

2020

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αλιευτική δραστηριότητα συνεπεία της 
απόρριψης μεγάλων ποσοτήτων νερού προς τη θάλασσα μέσω αγωγών ως εκσκαφών 
για τη θεμελίωση ψηλών κτιρίων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά, Νίκου Κέττηρου, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Γιώργου 
Τ. Γεωργίου, Κώστα Κώστα και Ευθύμιου Δίπλαρου)
(7.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.001-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Τα προβλήματα που προέκυψαν μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και η ανάγκη για 
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άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος)
(8.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.002-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν λόγω του τερματισμού 
λειτουργίας του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(8.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.003-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η δυσοσμία που προκαλείται από τη λειτουργία εργοστασίων στη βιομηχανική περιοχή 
Ύψωνα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος 
της περιοχής.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(8.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.004-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου ξηρασίας των χαρουπιών και οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ποντίκας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου Ορφανίδη και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(7.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.005-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Ο αλκοολισμός και η γενικότερη κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και του θηλασμού και οι συνέπειες στην υγεία των παιδιών.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(13.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.006-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η διαχείριση από μέρους των αρμοδίων περιπτώσεων οπτικογράφησης/φωτογράφισης 
και δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο υλικού που λήφθηκε χωρίς τη συγκατάθεση των 
επηρεαζομένων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου)
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(13.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.007-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η ανάγκη για άμεση απόσυρση των επιφυλάξεων που έχουν κατατεθεί από την κυβέρνηση 
για την εφαρμογή της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου)
(13.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.008-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για 
την εφαρμογή του ειδικού πλαισίου κινήτρων και ωφελημάτων που διαμόρφωσε η 
κυβέρνηση για εγχώριες και διεθνείς παραγωγές «Olivewood».
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού)
(13.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.009-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Οι ενδεχόμενες μειώσεις εισακτέων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδος και οι ενέργειες της πολιτείας 
για μη επηρεασμό των θέσεων που δίνονται στην Κύπρο.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)
(15.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.010-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ελληνικής Τράπεζας. Η εγγύηση δανείων και οι 
επιπτώσεις στο κράτος.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Λιλλήκα)
(16.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.011-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών σχετικά με τον διαγωνισμό για τη δημιουργία των 
απαραίτητων υποδομών για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο.

8.

9.

10.

11.

12.

Παράρτημα V



141

(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(16.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.012-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ο έλεγχος των αμοιβών των ιατρών στο ΓΕΣΥ, καθώς και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής 
των ιατρών εκτός ΓΕΣΥ.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(16.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.013-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η εφαρμογή της Σύστασης περί Δημόσιας Ακεραιότητας του Συμβουλίου του Οργανισμού 
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD/ΟΟΣΑ).
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(15.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.014-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Η αδυναμία ορισμένων πτυχιούχων εκπαιδευτικών να εγγραφούν στους καταλόγους 
διοριστέων και διορισίμων λόγω επιλογής στο λύκειο άλλης ξένης γλώσσας πέραν των 
απαιτούμενων στο σχέδιο υπηρεσίας του 2016 γλωσσών.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(22.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.015-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 
για τις σοβαρές θεσμικού χαρακτήρα καταγγελίες του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και του Γενικού Ελεγκτή για εκβιαστική παρέμβαση στο έργο τους.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(15.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.016-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή του κτιρίου «Φιλοξενία» για μετατροπή 
του σε δικαστήρια και οι πιθανοί κίνδυνοι που αυτό εγκυμονεί σε θέματα ασφάλειας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου και Σκεύης Κούτρα 
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Κουκουμά)
(16.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.017-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για 
τον επανασχεδιασμό και την εκπόνηση νέας μελέτης για την κατασκευή κυματοθραυστών 
στον κόλπο Πόλεως Χρυσοχούς από την Πόλη Χρυσοχούς μέχρι τον Πομό.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(17.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.018-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ανάγκη για διαπλάτυνση και αναβάθμιση του δρόμου Ερήμης-Πλατρών και οι 
ενέργειες που προγραμματίζει το αρμόδιο υπουργείο.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(17.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.019-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την 
αλλαγή στους όρους των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για την έγκριση της κρατικής 
στήριξης προς την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σε σχέση με την πώληση του 
49% της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) στην 
εταιρεία διαχείρισης ALTAMIRA CYPRUS.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου)
(20.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.020-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Οι κίνδυνοι, η οχληρία και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται από τη 
διέλευση βαρέων οχημάτων εντός της οικιστικής ζώνης στην περιοχή «Οπάλια» στη 
Μέσα Γειτονιά.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(20.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.021-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι ενεργειακοί στόχοι και οι ενεργειακές πολιτικές που αναπτύσσονται στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια 2021-2030.
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(Πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού, Σάβιας Ορφανίδου και Μιχάλη Σοφοκλέους)
(20.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.022-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Τα κριτήρια και η διαδικασία που ακολουθούνται για την τοποθέτηση και/ή μετάθεση των 
επιμελητών/τριών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(22.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.023-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η επέμβαση στην παραλία ΣΟΔΑΠ στον δήμο Πάφου και οι πιθανές επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον της ακτής.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(22.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.024-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού σε σχέση με τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τον 
περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(28.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.025-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η διάβρωση της παραλίας στην επαρχία Λάρνακας, ο κίνδυνος επιδείνωσης λόγω 
έλλειψης μέτρων και λόγω της σταδιακής ανόδου της στάθμης της θάλασσας.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και των βουλευτών κ. Αννίτας 
Δημητρίου και Ανδρέα Πασιουρτίδη)
(29.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.026-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση για δράσεις και προγράμματα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου προς 
όφελος των ατόμων με αναπηρίες και πιθανή αξιοποίηση του καναλιού ΡΙΚ2 για τον 
σκοπό αυτό.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη)
(27.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.027-2020)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας από τον Υπουργό Υγείας για τις 
ενέργειες και τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
κράτους για αντιμετώπιση του ενδεχομένου εισαγωγής του κορωνοϊού στην Κύπρο.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας)
(30.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.028-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ανάγκη αναθεώρησης των προνοιών του σχεδίου για σκοπούς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου, Ευθύμιου Δίπλαρου και 
Ελένης Σταύρου)
(30.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.029-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική και 
στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κώστα Κωνσταντίνου)
(30.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.030-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας)
(30.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.031-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Οι ανησυχίες της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών σχετικά με τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή και τις προδιαγραφές των 
αναλώσιμων για τις αιμοκαθάρσεις.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου)
(29.9.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.720-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.027-2015)

Τα προβλήματα της Νεφρολογικής Κλινικής και του Τμήματος Αιμοκάθαρσης 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και τρόποι επίλυσής τους.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου)
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(20.10.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.1135-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.145-2013)

Η απουσία στελέχωσης με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νεφρολογικών 
τμημάτων και των τμημάτων αιμοκάθαρσης των κρατικών νοσηλευτηρίων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου) 
(22.2.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.015-2018)

Τα προβλήματα που προκύπτουν ένεκα της υποστελέχωσης της Νεφρολογικής 
Κλινικής και του Τμήματος Αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και των βουλευτών κ. Ευθύμιου 
Δίπλαρου και Παύλου Μυλωνά)
(5.7.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.107-2018)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς της περιοχής Πιτσιλιάς.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
και Γιώργου Περδίκη)
(17.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.006-2019)

Διαγραφές δανείων από τραπεζικά ιδρύματα σε πολιτικά κόμματα ή εταιρείες/
οργανισμούς συνδεδεμένους με κόμματα, όπως επίσης και διαγραφές δανείων σε 
πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(30.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.032-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις που προγραμματίζονται στον υγροβιότοπο του 
Ακρωτηρίου Λεμεσού και η ενδεχόμενη περιβαλλοντική ρύπανση.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου Αδάμου, Νίκου Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα)
(29.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.033-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ενδεχόμενη περιβαλλοντική και θαλάσσια ρύπανση από την εναπόθεση σκουπιδιών 
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στα υπερχειλισμένα φράγματα.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος)
(29.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.034-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για την εξέλιξη στην κατασκευή των αποθηκών διατήρησης αποθεμάτων 
πετρελαιοειδών του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 
(ΚΟΔΑΠ) στην περιοχή Βασιλικού.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(28.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.035-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η πρόθεση της Αρχιεπισκοπής να αποσπάσει μέρος της οικίας του Χατζηγεωργάκη 
Κορνέσιου από την ευθύνη του Τμήματος Αρχαιοτήτων και οι πιθανές ευρύτερες 
επιπτώσεις από τέτοιες πράξεις στην κρατική πολιτική για τη διαχείριση των αρχαίων 
μνημείων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντρέα Φακοντή και 
Κώστα Κώστα)
(30.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.036-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η αναγκαιότητα παραμονής του αρχοντικού μνημείου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου ως 
εθνολογικού μουσείου και συζήτηση των προβλημάτων που υπάρχουν.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Δημήτρη Δημητρίου)
(30.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.037-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ενημέρωση για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
των βρετανικών βάσεων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό στο έδαφος των βρετανικών 
βάσεων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Κώστα Κώστα)
(3.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.038-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη για εφαρμογή σχεδίου αναδόμησης των πολυκατοικιών εντός των 
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κυβερνητικών οικισμών, με άμεση προτεραιότητα τις πολυκατοικίες που έχουν κριθεί 
ως μη επισκευάσιμες.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Στέφανου Στεφάνου, Νίκου Κέττηρου, 
Μαριέλλας Αριστείδου, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(4.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.039-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Τα συμβόλαια γενικής συντήρησης των κυβερνητικών οικισμών και η εμπλοκή του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Στέφανου Στεφάνου και Νίκου 
Κέττηρου)
(4.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.040-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(7.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.041-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών για παρακολούθηση οικογενειών 
που είναι υπό την επίβλεψη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Μάριου Μαυρίδη)
(28.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.042-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών στο ζήτημα ελέγχου επιδομάτων 
από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Μάριου Μαυρίδη)
(28.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.043-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Η περιβαλλοντική διαχείριση της προστατευόμενης λίμνης Παραλιμνίου και η εφαρμογή 
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των Οδηγιών της ΕΕ για περιοχές προστασίας.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος)
(5.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.044-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ο εντοπισμός νεκρών φλαμίνγκο στον υγροβιότοπο της Αλυκής Λάρνακας. Ποια μέτρα 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι αιτίες θανάτου και οι ενέργειες προστασίας 
των πτηνών, καθώς και του υγροβιότοπου.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και των βουλευτών κ. Ανδρέα 
Πασιουρτίδη και Αννίτας Δημητρίου)
(5.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.045-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανάγκη έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης των γυναικών οι οποίες επιθυμούν να 
διατηρήσουν τη γονιμότητά τους για το μέλλον για τη φύλαξη/κατάψυξη ωαρίων.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου, Μαριέλλας Αριστείδου, Αννίτας Δημητρίου, 
Ξένιας Κωνσταντίνου και Ελένης Σταύρου)
(10.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.046-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η ανάγκη κατάρτισης ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στον αθλητισμό.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Ξένιας Κωνσταντίνου)
(12.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.047-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Η ανέγερση ογκωδών και πολύ ψηλών κτιρίων στον δήμο Έγκωμης, η αλλαγή του 
χαρακτήρα οικιστικών περιοχών και οι αντιδράσεις των κατοίκων για τις επιπτώσεις 
στην ποιότητα ζωής τους.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Ευανθίας Σάββα, Πανίκου 
Λεωνίδου και Κωστή Ευσταθίου)
(10.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.048-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η τοποθέτηση στον δήμο Αγίας Νάπας, στον δήμο Παραλιμνίου και αλλού καμερών 
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παρακολούθησης και ελέγχου εξωτερικών χώρων, δημόσιων οδών και κτιρίων, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Κωστή Ευσταθίου, Πανίκου Λεωνίδου και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(17.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.049-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον σεξισμό, την παρενόχληση και τη 
βία ενάντια στις γυναίκες.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου)
(17.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.050-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω του αφαλατωμένου νερού στις διασωληνώσεις 
και στα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων)
(18.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.051-2020)
(Αλλαγή τίτλου και εισηγητή. Βλέπε σημείωμα ημερ. 11.6.2020.)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Τα συχνά περιστατικά εξαφάνισης παιδιών από ιδρύματα παιδικής προστασίας των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και μέτρα αντιμετώπισής τους.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ευανθίας Σάββα)
(18.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.052-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Ο σχεδιασμός χωροθέτησης/αδειοδότησης λατομευτικής ζώνης και σκυροθραυστικής 
μονάδας στο δάσος μεταξύ των χωριών Λεύκαρα, Μαθιάτης, Λυθροδόντας και 
Δελίκηπος στο κρατικό δάσος Μαχαιρά.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και του βουλευτή κ. Γιώργου 
Περδίκη)
(19.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.053-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου της οινοβιομηχανίας στην Κύπρο, 
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τα προβλήματα των οινοπαραγωγών και η ενθάρρυνση κυπριακών οινοποιείων να 
προωθήσουν το προϊόν τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιωργάλλα)
(4.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.054-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Το χάσμα αμοιβών για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο 
και η ανάγκη εφαρμογής των σχετικών νομοθεσιών.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ευανθίας Σάββα)
(4.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.055-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη χώρων στάθμευσης στα 
αστικά κέντρα και ο στρατηγικός σχεδιασμός της πολιτείας για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(24.2.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.056-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι εξελίξεις στον χώρο του ποδοσφαίρου και η ανάγκη εξυγίανσης του κυπριακού 
ποδοσφαίρου.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Νίκου 
Κέττηρου, Πανίκου Λεωνίδου, Παύλου Μυλωνά και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου) 
(4.3.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.057-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η εξέταση του ενδεχομένου ενίσχυσης της αποτελεσματικής εφαρμογής του Παγκύπριου 
Σχεδίου Στείρωσης Αδέσποτων Γάτων μέσω της αγοράς κινητής/ών μονάδας/ων για 
τη στείρωση.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(4.3.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.058-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ο εθισμός στο διαδίκτυο, οι επιδράσεις, η πρόληψη και οι τρόποι αντιμετώπισής του.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(5.3.2020)
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(Αρ. Φακ. 23.04.037.059-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η μη εφαρμογή του περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης των 
Δημόσιων Κτιρίων Νόμου.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Παύλου Μυλωνά, Ανδρέα Καυκαλιά, 
Γιώργου Τ. Γεωργίου και Νίκου Κέττηρου) 
(21.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.060-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η παραχώρηση των προσφυγικών χορηγιών και η ανάγκη για ενδεχόμενη 
αναπροσαρμογή των κριτηρίων υποβολής αίτησης για τα στεγαστικά σχέδια.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Νίκου Κέττηρου και Στέφανου 
Στεφάνου) 
(26.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.061-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Ο κίνδυνος μετεξέλιξης της δωρεάς γυναικείων ωαρίων σε εμπόριο.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου) 
(26.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.062-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Τα ζητήματα που αναφύονται στη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου σε σχέση με την παράλληλη απασχόληση του κοσμήτορα και καθηγητών της 
σχολής σε άλλα πανεπιστήμια ή νοσοκομεία του εξωτερικού.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου, 
Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ζαχαρία Κουλία, Γεώργιου Προκοπίου και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου) 
(21.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.063-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση για τη διαδικασία προσφορών και κατακύρωσης των διαγνωστικών τεστ 
SARS-COV-2.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Σκεύης Κούτρα 
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Κουκουμά) 
(21.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.064-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η πρόοδος στην εφαρμογή των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία 
2017-2022.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου και Αννίτας Δημητρίου) 
(21.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.065-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η μετατροπή χώρου του Περιφερειακού Δημοτικού Μαραθάσας σε «Κέντρο Παιδείας 
Μαραθάσας».
(Πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου) 
(21.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.066-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερασιτέχνες αλιείς και τρόποι αντιμετώπισή τους.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού) 
(26.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.067-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2019.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(14.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.068-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση αναφορικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των σωματείων 
και ιδρυμάτων, τόσο στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία, 
λόγω της μη τροποποίησης των καταστατικών τους σύμφωνα με τον νέο νόμο που 
εφαρμόστηκε, διαλύονται.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία)
(28.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.069-2020)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η πορεία εφαρμογής του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων)
(10.3.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.070-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους λόγους που δεν έχει 
αποκατασταθεί ακόμη η μισθοδοτική ανέλιξη των αστυνομικών και πυροσβεστών 
σύμφωνα με τους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς όπως αυτοί είχαν τροποποιηθεί 
πρόσφατα (ΚΔΠ 249/2019 και ΚΔΠ 250/2019).
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Γεωργίου)
(27.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.071-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Δικαιωμάτων του Πεζού και η ανάγκη εκπόνησης 
και εφαρμογής ενός στρατηγικού σχεδίου για την ασφάλεια των πεζών.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(22.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.072-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Τα προβλήματα και οι επιπτώσεις που προκύπτουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
από την εποχιακή απασχόληση και ιδιαίτερα στην τουριστική βιομηχανία.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λιλλήκα και Κωστή Ευσταθίου)
(10.3.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.073-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Η παραχώρηση των προσφυγικών χορηγιών και η ανάγκη για ενδεχόμενη 
αναπροσαρμογή των κριτηρίων υποβολής αίτησης για τα στεγαστικά σχέδια.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Νίκου Κέττηρου και Στέφανου 
Στεφάνου) 
(26.5.2020)
(Αρ. Φακ.: 23.04.037.074-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)
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Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις κρίσεις αξιωματικών της Εθνικής 
Φρουράς οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2020.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου, Κώστα Κώστα, Ελένης Μαύρου και Χριστάκη 
Τζιοβάνη)
(21.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.075-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στις παραλίες σκύλων.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(20.1.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.076-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την κατεδάφιση του πρώην οικισμού 
«Βερεγγάρια» στα Κάτω Πολεμίδια και οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος)
(3.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.077-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του 
ΓΕΣΥ στην επαρχία Λεμεσού λόγω της μη ένταξης ικανοποιητικού αριθμού ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων και της αδυναμίας των ειδικών ιατρών του ΓΕΣΥ να ασκήσουν 
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας)
(4.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.078-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στον δήμο Λευκωσίας.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(2.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.079-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η καταστροφή που έχει προκληθεί στο φυσικό τοπίο από το λατομείο Ξυλοφάγου, οι 
κίνδυνοι διάβρωσης του εδάφους και οι ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής λόγω 
της ποιότητας του αέρα.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(3.6.2020)
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(Αρ. Φακ. 23.04.037.080-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου και ο επανακαθορισμός της ακτογραμμής σε όλη την 
Κύπρο.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου Αδάμου, Ευανθίας Σάββα και Νίκου Κέττηρου)
(27.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.081-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στο 
Βασιλικό, ο έλεγχος στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, οι εκκρεμότητες και τα 
προβλήματα που προκύπτουν.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα, Χριστάκη Τζιοβάνη, Ανδρέα Πασιουρτίδη και 
Ευανθίας Σάββα)
(9.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.082-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών)
(10.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.083-2020)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.226-2016 και 23.04.028.098-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση για τις εργασίες του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Eπ’ Αδεία.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών)
(10.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.084-2020)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.226-2016 και 23.04.028.098-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Μουτουλλά.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(10.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.085-2020)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η κατασκευή νέου δρόμου πρωταρχικής σημασίας προς ένωση των λεωφόρων 
Στροβόλου και Αρχαγγέλου και νέας γέφυρας στην οδό Αλεξανδρουπόλεως παρά τον 
Πεδιαίο ποταμό.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(10.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.086-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η τουριστική ανάπτυξη της δυτικής Λεμεσού.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού)
(16.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.087-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Στόχος και πολιτικές της κυβέρνησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 
Κλίμα και την Ενέργεια 2021-2030.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος)
(17.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.088-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η άρνηση/κωλυσιεργία που παρατηρείται στην αντικατάσταση των «λίνιων» που 
διαχωρίζουν το οδόστρωμα από τον πεζόδρομο στο σημείο της λεωφόρου Αποστόλου 
Παύλου όπου εκτελούνται τα έργα ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων στην Κάτω 
Πάφο.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(27.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.089-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Βελτίωση του δρόμου που ενώνει το αεροδρόμιο Πάφου με τον υπεραστικό δρόμο 
Πάφου-Λεμεσού.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Αντρέα Φακοντή)
(27.5.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.090-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ανάγκη λήψης μέτρων για την αξιοπρεπή διαβίωση των ξένων εργατών.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
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(16.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.091-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Το θεσμικό πρόβλημα που προκύπτει από την ελλιπή εφαρμογή του άρθρου 70 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, που αφορά στην ανάληψη αστικής ευθύνης από δημόσιο 
υπάλληλο.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(17.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.092-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολιατρικές υπηρεσίες λόγω της 
υποστελέχωσης και η ανάγκη αναβάθμισης του κλάδου των επισκεπτριών-επισκεπτών 
υγείας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Μιχάλη Γιωργάλλα και Γεώργιου Παπαδόπουλου)
(17.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.093-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι ανησυχίες του δήμου Λειβαδιών και των κατοίκων αυτού για μεγάλο οικιστικό έργο 
που πιθανόν να επηρεάζει αρνητικά τις ανέσεις των κατοίκων.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(22.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.094-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολίτες για την εγγραφή τους στο σύστημα 
«Αριάδνη».
(Πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(22.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.095-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την παράνομη εισδοχή φοιτητών από τρίτες 
χώρες μέσω της Πράσινης Γραμμής επικαλούμενων την ιδιότητα του αιτητή ασύλου.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και Παύλου Μυλωνά) 
(17.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.096-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)
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Οι πολιτικές του κράτους έναντι των απόδημων Κυπρίων και τρόποι ενίσχυσης των 
δεσμών μεταξύ της Κύπρου και της χώρας διαμονής τους.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη)
(23.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.097-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)

Οι πρόνοιες και οι όροι της συμφωνίας πώλησης του συνεργατισμού στην Ελληνική 
Τράπεζα και οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία και στους δανειολήπτες.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, Γεώργιου Προκοπίου, Παύλου Μυλωνά, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά) 
(25.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.098-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Δημιουργία μουσείου φαροφύλακα στο Κάβο Γκρέκο, οι δυνατότητες αξιοποίησης 
των εγκαταστάσεων/υποδομών για σκοπούς έρευνας και η αναβάθμιση του κέντρου 
εκπαίδευσης στο Κάβο Γκρέκο.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Κέττηρου)
(24.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.099-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ο υπερπληθυσμός των δημοτικών σχολείων στον δήμο Λειβαδιών και στην κοινότητα 
Ορόκληνης και η ανάγκη ανέγερσης νέου δημοτικού σχολείου.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και Αννίτας Δημητρίου)
(24.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.100-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Χρεώσεις που επιβάλλονται από πιστωτικά ιδρύματα σε ανενεργούς λογαριασμούς 
(dormant accounts), καθώς και για τη γενικότερη διαχείριση των εν λόγω λογαριασμών.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Τορναρίτη και Μάριου Μαυρίδη) 
(29.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.101-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Επέκταση των προνοιών των σχεδίων παροχής οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο 
στήριξης των κατοίκων των κοινοτήτων, ανεξαρτήτως υψομέτρου.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού)
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(29.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.102-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η διαδικασία εξετάσεων που ακολουθείται για την πλήρωση κενών θέσεων στην 
αστυνομία.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(1.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.103-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων 
για το έτος 2020.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(30.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.104-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων και μικρών 
επιχειρήσεων των οποίων ο κύκλος εργασιών συνεχίζει να επηρεάζεται σημαντικά 
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που περιλαμβάνονται 
στα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού, 
Αντρέα Καυκαλιά και Αντρέα Φακοντή)
(30.6.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.105-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(2.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.106-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε μονάδα της Εθνικής Φρουράς και η ανάγκη 
διεξαγωγής αντικειμενικής, διαφανούς και εμπεριστατωμένης έρευνας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα, Ελένης Μαύρου και Χριστάκη Τζιοβάνη)
(2.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.107-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)
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Αξιοποίηση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκομείου 106 ΣΝΕ και πιθανές διαβουλεύσεις 
για παραχώρηση και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα, Ελένης Μαύρου και Χριστάκη Τζιοβάνη)
(2.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.108-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί σχετικά με την προμήθεια συστήματος 
επιτήρησης και παρατήρησης της γραμμής αντιπαράθεσης για τις ανάγκες της Εθνικής 
Φρουράς.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(2.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.109-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για θέματα της αρμοδιότητάς 
της.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)
(3.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.110-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
από τον διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για θέματα της αρμοδιότητάς 
της.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)
(3.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.111-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ανάγκη προστασίας του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για ανήλικα άτομα, με αφορμή περιστατικό σε δημόσιο σχολείο και η στάση 
του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου)
(6.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.112-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)
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Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την τακτική των τραπεζών να 
υπερχρεώνουν τους δανειολήπτες με πιο υψηλά επιτόκια και επιβαρύνσεις για δάνεια 
με κρατική επιδότηση.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά, 
Άγγελου Βότση, Μαρίνου Μουσιούττα και Άννας Θεολόγου)
(6.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.113-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης 
Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) για διορισμό συμβούλου, για να εξετάσει 
την πώληση δανείων ύψους €1,1 δις, και ο αναμενόμενος αντίκτυπος στα δημόσια 
οικονομικά και στους δανειολήπτες.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά)
(6.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.114-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Μουτουλλά.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου) 
(1.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.115-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η διαχείριση των φυκιών που συλλέγονται στις παραλίες της Κύπρου.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(1.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.116-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης απασχολουμένων σε συγκεκριμένους 
κλάδους της οικονομίας (πολιτιστικές παραγωγές, οπτικοακουστική υποστήριξη, 
διοργάνωση εκδηλώσεων, υποδομές εκδηλώσεων κ.λπ.), λόγω των μέτρων που 
λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και 
Ευανθίας Σάββα)
(7.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.117-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Η ανάγκη δημιουργίας πράσινου σημείου σε ορεινές περιοχές και η δημιουργία 
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χώρου επεξεργασίας.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Ελένης Σταύρου)
(8.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.118-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανάγκη αναθεώρησης του ρόλου των επισκεπτών υγείας στα σχολεία και η 
εισαγωγή κλάδου σχολικού νοσηλευτή.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου και Μαρίνου Μουσιούττα)
(9.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.119-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η ανάγκη εφαρμογής πολιτικών και παροχής κινήτρων για την αναζωογόνηση του 
ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας και την ολιστική αντιμετώπιση των μεγάλων 
προβλημάτων της περιοχής.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Μιχάλη Σοφοκλέους)
(13.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.120-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Διασφάλιση χώρων θηλασμού στους χώρους εργασίας.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)
(16.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.121-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η πορεία εφαρμογής των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 
(Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του περί Ναρκωτικών 
Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(16.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.122-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Οι ακατάλληλες συνθήκες που επικρατούν σε παιδικές κατασκηνώσεις της Κύπρου 
(όπως καταγράφονται στην έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του 
Παιδιού), η απουσία νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους, καθώς και αρμόδιου 
φορέα ελέγχου.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και του βουλευτή κ. 
Γεώργιου Παπαδόπουλου)
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(16.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.123-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για κατασκευή 
νησίδας στην οδό Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)
(17.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.124-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων).

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και τρόποι 
επίλυσής τους.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Κωστή Ευσταθίου) 
(17.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.125-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Η εξαίρεση από το σχέδιο «Εστία» των πιστωτικών διευκολύνσεων οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης στο πλαίσιο των 
προσφυγικών στεγαστικών σχεδίων.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(21.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.126-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Ο τρόπος λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των βρεφονηπιακών σταθμών εν μέσω 
της πανδημίας του κορωνοϊού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και Παύλου Μυλωνά)
(22.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.127-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η καθυστέρηση των έργων αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΣΚΕ 
Τσιακκιλερού.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Κέττηρου, Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και 
Ευανθίας Σάββα) 
(21.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.128-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)
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Η ανάγκη για πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού 
στη δημοτική εκπαίδευση.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(16.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.129-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας από την έλλειψη 
αναισθησιολόγων και την απουσία στελέχωσης της καρδιολογικής κλινικής. Τρόποι 
αντιμετώπισης και επίλυσης των ζητημάτων από πλευράς υπουργείου και ΟΚΥΠΥ.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Ευανθίας Σάββα, Ανδρέα Πασιουρτίδη και Γεώργιου Προκοπίου)
(23.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.130-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η αναγκαιότητα αναγραφής στη σήμανση τροφίμων των ουσιών που δυνητικά μπορεί 
να προκαλέσουν καρκίνο ή γενετικές και αναπαραγωγικές ανωμαλίες.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη)
(23.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.131-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το μέλλον του 
χώρου στο πρώην στρατόπεδο Παναγίδη στη Λευκωσία.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου Αδάμου, Νίκου Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα)
(22.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.132-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με τη ρύπανση 
των νερών πλησίον του φράκτη της Καλαβασού.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(22.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.133-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ανάγκη για έλεγχο της διαδικασίας παροχής αντισταθμιστικών μέτρων σε όμιλο 
εταιρειών ανάπτυξης γης για το έργο «Νεάπολις» στον δήμο Γεροσκήπου.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(23.7.2020)
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(Αρ. Φακ. 23.04.037.134-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Συζήτηση αναφορικά με τις ψηφιακές ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα 
σε σχέση με τις συναλλαγές που αφορούν τον τραπεζικό τομέα και τομείς της 
δημόσιας υπηρεσίας. Τρόποι και εργαλεία αντιμετώπισης των σχετικών δυσκολιών.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Ξένιας Κωνσταντίνου)
(27.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.135-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Το Σπίτι του Παιδιού και ο πολυσήμαντος ρόλος του. Η αναγκαιότητα επέκτασης των 
υπηρεσιών του σε άλλα είδη μορφών βίας, πέραν της σεξουαλικής, στο πρότυπο και 
το μοντέλο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Ξένιας Κωνσταντίνου)
(27.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.136-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η ανάγκη για άμεση αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε στον βιότοπο της 
παραλίας Κοτσία στον Χλώρακα μετά την κατεδάφιση του παράνομου γεφυριού που 
χτίστηκε στην περιοχή.
(Πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(29.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.137-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος, καθώς και για τις 
εργασίες του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών)
(29.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.226-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.098-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
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μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Οι διαδικασίες που διέπουν την ιδιωτική δωρεά προς τα δημόσια νοσηλευτήρια και 
οι τεράστιες δυσκολίες υλοποίησής τους.
(Πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου)
(6.4.2017)  
(Αρ. Φακ. 23.04.034.098-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

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

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

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

Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2017.
(Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(30.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.134-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

2.

3.

4.

5.

6.
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Η παραχώρηση των προσφυγικών χορηγιών και η ανάγκη για ενδεχόμενη 
αναπροσαρμογή των κριτηρίων υποβολής αίτησης για τα στεγαστικά σχέδια.
(Πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Νίκου Κέττηρου και Στέφανου 
Στεφάνου) 
(26.5.2020)
(Αρ. Φακ.: 23.04.037.074-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)
(Διαγράφηκε λόγω διπλής εγγραφής.)

7.
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Παράρτημα VI

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Η κατάταξη των νεοσυλλέκτων της 2019 Β΄ ΕΣΣΟ.

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Ενημέρωση από τους Υπουργούς Άμυνας και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

Οι κρίσεις των αξιωματικών και η κατάταξη των νεοσυλλέκτων της 2020 ΕΣΣΟ. 
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Άμυνας)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Το δικαίωμα των παιδιών να είναι μαζί τους οι γονείς τους, όταν γίνονται ιατρικές εξετάσεις 
(αιμοληψίες κ.λπ.), και η πιθανή ανάγκη αλλαγής πολιτικής στον τομέα αυτό.

Η διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις επιλογής στείρωσης στα δημόσια και ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια.

Το πρόσφατο περιστατικό στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, η επιβάρυνση του σχολικού 
κλίματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 
μαθητών.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού)

Η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη ρητορική μίσους απέναντι στα ΛΟΑΤΙ άτομα.

Η εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η ανάγκη κατοχύρωσης 
θεσμικά της διαδικασίας αξιολόγησης του συμφέροντος του παιδιού.

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.

Η υλοποίηση του πιλοτικού έργου της λειτουργίας Κλειστού Κέντρου Θεραπείας Ανηλίκων με 
Πρόβλημα Χρήσης/Κατάχρησης Ουσιών Εξάρτησης, που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 
28 Φεβρουαρίου 2019.

Το δικαίωμα των γυναικών χρηστών ναρκωτικών σε εξειδικευμένα προγράμματα/δομές 
απεξάρτησης.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΖΗΤΗΣΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Η λειτουργία του κρατικού καταφυγίου θυμάτων εμπορίας προσώπων για σεξουαλική 
εκμετάλλευση.

Η ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας και η πορεία αναβάθμισης της υφιστάμενης 
κτιριακής δομής του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.

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

Οι εργασίες του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία.

Η ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων.

Πεκίνο +25: Ανασκόπηση της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης στην Κύπρο με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης είκοσι πέντε χρόνων από την υιοθέτησή της.

Η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά την 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας κατά παντός 
υπευθύνου σ’ όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για αναζήτηση τυχόν ευθυνών για τα γεγονότα 
που οδήγησαν στον θάνατο παιδιού.

Το ενδεχόμενο άνισης μεταχείρισης από μέρους της ΚΟΠ σε βάρος των ποδοσφαιριστριών της 
Εθνικής Κύπρου.

Τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας.

Ο αλκοολισμός και η γενικότερη κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 
του θηλασμού και οι συνέπειες στην υγεία των παιδιών.

Η πορεία υλοποίησης του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Ισότητας 2019-2022.

Ενδοοικογενειακή βία.

Η ανάγκη έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης των γυναικών οι οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν 
τη γονιμότητά τους για το μέλλον για τη φύλαξη/κατάψυξη ωαρίων.

Η πορεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση 
της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Έλλειψη προγραμμάτων απεξάρτησης κλειστού τύπου για ανηλίκους και νεαρούς ενήλικους 

Παράρτημα VI
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χρήστες και για άτομα που παράλληλα με την εξάρτησή τους παρουσιάζουν προβλήματα 
ψυχικής υγείας.

Η ανάγκη δημιουργίας κέντρου κοινωνικής υποστήριξης και προσωρινής διαμονής 
αποφυλακισθέντων με προβλήματα ουσιοεξάρτησης και ενδιάμεσου χώρου προσωρινής 
διαμονής και υποστήριξης ατόμων που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα θεραπευτικά προγράμματα 
απεξάρτησης.

Ο κίνδυνος μετεξέλιξης της δωρεάς γυναικείων ωαρίων σε εμπόριο.

Η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας αιτητών ασύλου στην 
Κοκκινοτριμιθιά.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

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

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη αντικατάσταση του αγωγού υδατοπρομήθειας της 
κοινότητας Καμπιών, οι διαρροές ποσοτήτων νερού και οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των 
κατοίκων.

Οι διαδικασίες καθορισμού ενοικίου εκμίσθωσης δασικής και κρατικής γης για σκοπούς γεωργικής 
εκμετάλλευσης και οι επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο από τις πρόσφατες αυξήσεις των 
ενοικίων που έχουν επιβληθεί.

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

Οι κίνδυνοι από τις πλημμύρες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους.

Η διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
και η εφαρμογή του προτύπου CYS94/1985 του πιο πάνω προϊόντος.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και η 
ανάγκη στήριξης των πληγέντων και λήψης προληπτικών μέτρων και επιδότησης γεωργών για 
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την αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αλιευτική δραστηριότητα συνεπεία της απόρριψης 
μεγάλων ποσοτήτων νερού στη θάλασσα μέσω αγωγών, ως αποτέλεσμα εκσκαφών για τη 
θεμελίωση ψηλών κτιρίων.

«Διεθνές Έτος Υγείας των Φυτών 2020: Σημασία και Προκλήσεις».
(Παρουσίαση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) 

Οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου ξήρανσης των χαρουπιών και οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ποντίκας.

Αλιευτικά καταφύγια της Κύπρου - Τα προβλήματα των υφισταμένων και η ανάγκη επέκτασής 
τους ή δημιουργίας νέων.

Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου της οινοβιομηχανίας στην Κύπρο, τα 
προβλήματα των οινοπαραγωγών και η ενθάρρυνση κυπριακών οινοποιείων να προωθήσουν 
το προϊόν τους στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά.

Η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης και ασφαλούς χρήσης των φυτοφαρμάκων για την 
προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα λόγω της έξαρσης της πανδημίας του ιού COVID-19, καθώς 
και τα σχετικά μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα που προτίθεται να λάβει η εκτελεστική 
εξουσία.

Η πορεία εφαρμογής του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερασιτέχνες αλιείς και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω του αφαλατωμένου νερού στις διασωληνώσεις και 
στα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού.

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

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

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας εντός των 
περιοχών αναδασμού.
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Η διαδικασία αδειοδότησης έργων εγκατάστασης αντιχαλαζικών δικτύων στις ορεινές περιοχές.

Η διαδικασία προμήθειας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στον δημόσιο και ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η ανάγκη για παροχή αποζημιώσεων σε επηρεαζόμενους εμπορευόμενους καταστηματάρχες, 
σε περίπτωση που εκτελούνται δημόσια έργα.

Η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού μέχρι το 2030.
(Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Τουρισμού)

Οι ενέργειες που γίνονται από το Υπουργείο Άμυνας για ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας 
υψηλής τεχνολογίας με αξιοποίηση κονδυλίων στα πλαίσια της PESCO.

Η διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
και η εφαρμογή του προτύπου CYS94/1985 του πιο πάνω προϊόντος.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων)

Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 
την προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων)

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Ενημέρωση από την Υφυπουργό Ναυτιλίας)

Η πορεία των εργασιών ανέγερσης του καζίνου.

Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

Θέματα υδρογονανθράκων.

Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 
την προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.
(Ενημέρωση ειδικότερα για το θέμα της πιστοποίησης παραδοσιακών προϊόντων)

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

Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε 
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Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο.

Παρουσίαση εντύπου για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα.

Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού.

Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές.
(Ενημέρωση ειδικότερα για την οικοδομική βιομηχανία, τις προοπτικές και τις εκτιμήσεις στη 
μετά τον κορωνοϊό εποχή)

Η διαδικασία μεταφοράς των πετρελαιοδεξαμενών και δεξαμενών υγραερίου από τη Δεκέλεια 
και κατά πόσο έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά τους.

Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό, 
ο έλεγχος στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, οι εκκρεμότητες και τα προβλήματα που 
προκύπτουν.

Η τουριστική ανάπτυξη της δυτικής Λεμεσού.

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας)

Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 
προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

Η ανάγκη στήριξης και προώθησης κυπριακών επιχειρήσεων, κυπριακών υπηρεσιών και 
κυπριακών προϊόντων.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εμπορία και προώθηση των κυπριακών κρασιών στη 
ντόπια και ξένη αγορά και τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσής τους.

Η ανάγκη στήριξης και προώθησης κυπριακών επιχειρήσεων, κυπριακών υπηρεσιών και 
κυπριακών προϊόντων.
(Ενημέρωση ειδικότερα για τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την οικοτεχνία σε 
ορεινές κοινότητες, καθώς και την πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων)

Τουρισμός.
(Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Τουρισμού)

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας)
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Η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού και τα πρωτόκολλα για την πανδημία.
(Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Τουρισμού)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Tο Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020.

Η Δέκατη Πέμπτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 («Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή») [έγγραφο COM 
(2019) 323].

Tο Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027.

Ο επαναπατρισμός των φοιτητών μας στην Κύπρο και η ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού.
(Διαβούλευση με τους Υπουργούς Εξωτερικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
Υγείας)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της υποστελέχωσης στα ιδρύματα που βρίσκονται 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα μέτρα 
που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για άμεση επίλυσή τους.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχέση με το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος 
Χαμηλοσυνταξιούχου και η ανάγκη επίλυσής τους.

Το πρόβλημα που δημιουργείται στους χαμηλοσυνταξιούχους λόγω του ότι η φοιτητική χορηγία 
λογίζεται ως εισόδημα της οικογένειας.

Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης γήρατος για 
ορισμένες ομάδες συνταξιούχων.

Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων και επανεξέτασης του ύψους της αναλογιστικής 
μείωσης (πέναλτι) του 12%, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, ειδικότερα όσον αφορά 
σε χαμηλοσυνταξιούχους και εργαζομένους σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων.

Τα κενά και οι αδυναμίες που εντοπίζονται στο σχέδιο παραχώρησης τιμητικού επιδόματος και οι 
διακρίσεις που προκαλεί ανάμεσα στους δικαιούχους.
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Η μη παροχή τιμητικού επιδόματος αναπήρων πολέμου ή/και του τιμητικού επιδόματος των 
ατόμων που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής σε 
άτομα που τραυματίστηκαν εν υπηρεσία υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το 
πραξικόπημα.

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

Το εργασιακό καθεστώς των επιτηρητών καταδίκων-αποφυλακισθέντων επ’ αδεία, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τρόποι επίλυσής τους.

Το χάσμα αμοιβών για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο και η 
ανάγκη εφαρμογής των σχετικών νομοθεσιών.

Η πορεία των σχεδίων στήριξης μισθωτών, αυτοεργοδοτουμένων και επιχειρήσεων.
(Ενημέρωση από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το 
έτος 2020.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων και μικρών 
επιχειρήσεων των οποίων ο κύκλος εργασιών συνεχίζει να επηρεάζεται σημαντικά εξαιτίας 
της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που περιλαμβάνονται στα σχετικά 
διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η συμβολή των σχεδίων απασχόλησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.

Τα σχέδια για την εργοδότηση νέων πτυχιούχων σε επιχειρήσεις και τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας λόγω της αναστολής των εργασιών αρκετών 
επιχειρήσεων.

Η πρώτη φάση της εφαρμογής των σχεδίων και των μέτρων στήριξης των μισθωτών, 
αυτοεργοδοτουμένων και επιχειρήσεων, καθώς και οι επόμενοι σχεδιασμοί και τα μέτρα τα 
οποία προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
του ιού COVID-19.
(Ενημέρωση από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Η εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και των κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα προβλήματα, τα κενά, οι αδυναμίες, οι ασάφειες και οι πολλαπλές 
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ερμηνείες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω 
νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής εφαρμογή της.

Η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, η προοπτική επαναφοράς του Ενιαίου Στεγαστικού 
Σχεδίου και ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και του Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων παγκύπρια και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, τα προβλήματα που 
προκαλούνται κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και η ανάγκη διαμόρφωσης 
ενιαίας στεγαστικής πολιτικής και λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

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

Η ακύρωση των Τοπικών Σχεδίων Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Αθηένου, τα προβλήματα 
που έχουν προκύψει και η πορεία ετοιμασίας νέων τοπικών σχεδίων.

Η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά το «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα».

Η ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της περιφέρειας 
Τροόδους.

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

Η ανέγερση συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας στην Αγία Νάπα κατά παράβαση των όρων 
της χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας και η παράλειψη των αρμόδιων αρχών να εφαρμόσουν 
το διάταγμα του δικαστηρίου, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2019, για κατεδάφιση των παράνομων 
οικοδομών.

Τα έργα ανάπλασης στο εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας και οι επιπτώσεις για τα καταστήματα 
και τις κατοικίες επί των επηρεαζόμενων οδών και παρόδων.

Η ανέγερση φοιτητικών πολυκατοικιών σε οικιστικές περιοχές και οι αντιδράσεις της οικείας 
τοπικής αρχής και των κατοίκων της Έγκωμης.

Το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών του Υπουργείου 
Εσωτερικών.
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Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των έργων που εξήγγειλε ο 
Προέδρος της Δημοκρατίας για τον δήμο Γερμασόγειας.

Οι κίνδυνοι, η οχληρία και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται από τη διέλευση 
βαρέων οχημάτων εντός της οικιστικής ζώνης στην περιοχή «Οπάλια» στη Μέσα Γειτονιά.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του αεροδρομίου Λάρνακας στην 
κοινότητα Περβολιών και στις γύρω κοινότητες.

Δράσεις και προγράμματα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου προς όφελος των ατόμων με 
αναπηρίες και πιθανή αξιοποίηση του καναλιού ΡΙΚ2 για τον σκοπό αυτό.

Η πρόκληση οχληρίας από κτηνοτροφικές μονάδες στο Παλαιομέτοχο που λειτουργούν κατά 
παράβαση των διατάξεων σχετικών νομοθεσιών περί πολεοδομικών αδειών ή άλλως πως.

Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών)

Οι πρόνοιες της νομοθεσίας για τη διόρθωση του εκλογικού καταλόγου λόγω αλλαγής 
δεδομένων και τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών.

Η εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης 
της εν λόγω νομοθεσίας.

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

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ειδικότερα:
1. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και οι  
               τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.
2. Οι υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών και τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων  
               που αυτές δημιουργούν.

Η λειτουργία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η λειτουργία τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Ειδικότερα:
1. Η λειτουργία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
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2. Η λειτουργία της Πολιτικής Άμυνας.
3. Η λειτουργία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
4. Η λειτουργία του Τμήματος Εργασίας.

Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ειδικότερα:
1. Αυξημένες μεταναστευτικές ροές - Πολιτική Ασύλου - Τρόποι αντιμετώπισης.
2. Η λειτουργία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας:
  α.    Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2018.
  β.     Η πορεία εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια   
                       Υπηρεσία Νόμου μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον εν λόγω νόμο.
3. Η λειτουργία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.
4. Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Οι εξελίξεις που αφορούν τις προσπάθειες διεθνώς σε θέματα που αφορούν τη φοροδιαφυγή, 
τη φοροαποφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για περισσότερη διαφάνεια και πώς η 
Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται με τις εν λόγω Οδηγίες και τους κανονισμούς.
[Έκθεση του 5ου Γύρου Αμοιβαίας Αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL) για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (AML/CFT)]

Η εφαρμογή της Σύστασης περί Δημόσιας Ακεραιότητας του Συμβουλίου του Οργανισμού για 
την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD/ΟΟΣΑ).

Η ανάγκη κατάρτισης ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον 
αθλητισμό.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Η αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του νηολογίου.
(Ενημέρωση από την Υφυπουργό Ναυτιλίας)

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

Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του νέου συστήματος δημόσιων επιβατικών μεταφορών.

Η πρόθεση της Αρχιεπισκοπής να αποσπάσει μέρος της οικίας του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου 
από την ευθύνη του Τμήματος Αρχαιοτήτων και οι πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις από τέτοιες 
πράξεις στην κρατική πολιτική για τη διαχείριση των αρχαίων μνημείων.
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Η ανάγκη παραμονής του αρχοντικού μνημείου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου ως εθνολογικού 
μουσείου και συζήτηση των προβλημάτων που υπάρχουν.

Οι νέες συμβάσεις δημόσιων επιβατικών μεταφορών μετά το 2020.

Η διαφοροποίηση του αρχικού σχεδιασμού εκ μέρους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων για ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού Λάρνακας και οι πιθανές κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το άνοιγμα των αεροδρομίων μετά την πανδημία του κορωνοϊού. 
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Ενημέρωση από τον διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών)

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

Η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για κατασκευή νησίδας 
στην οδό Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Αξιολόγηση της εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου και άλλων προνοιών του περί Καταπολέμησης 
της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου.

Εργασιακά θέματα που προκύπτουν για τους ειδικούς αστυνομικούς.

Οι λόγοι που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η μισθοδοτική ανέλιξη των αστυνομικών και 
πυροσβεστών, σύμφωνα με τους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, όπως αυτοί είχαν 
τροποποιηθεί πρόσφατα (ΚΔΠ 249/2019 και ΚΔΠ 250/2019).

Προβλήματα που έχουν προκύψει από την πρόσφατη προκήρυξη των νέων θέσεων στην αστυνομία.

Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία πρόσληψης στην αστυνομία.

Η διαδικασία εξετάσεων που ακολουθείται για την πλήρωση κενών θέσεων στην αστυνομία.
Οι επιπτώσεις στο δικαστικό σύστημα και στην απονομή της δικαιοσύνης από την εφαρμογή 
των έκτακτων μέτρων για διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Το Σχέδιο «Εστία», οι προθέσεις και ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για την εκπόνηση 
σχετικού σχεδίου για τα πρόσωπα που δε δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο «Εστία», καθώς και 
οι συνεπείς δανειολήπτες.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών)

Οι προθέσεις της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την αντιμετώπιση 
των ζητημάτων που αφορούν τις εκποιήσεις.

Παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την εταιρεία «Alfa Mediterranean Enterprises 
Ltd» για χρηματοδότηση έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος NER300 (Έργα Επίδειξης Καινοτόμων 
Τεχνολογιών Ενέργειας).

Η διαχείριση των πόρων και η πορεία εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας στη βάση των 
σκοπών ίδρυσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που δημιουργούνται από την εξάπλωση του κορωνoϊού (COVID-19) στη 
Δημοκρατία.
(Ενημέρωση από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου)

Η πορεία υλοποίησης του Σχεδίου «Εστία».

Η πρόσφατη έκδοση ευρωπαϊκών κυβερνητικών ομολόγων για σκοπούς ενίσχυσης της 
ρευστότητας προς αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας 
στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας που εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση για 
σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Ο διορισμός του προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την τακτική των τραπεζών να υπερχρεώνουν 
τους δανειολήπτες με πιο υψηλά επιτόκια και επιβαρύνσεις για δάνεια με κρατική επιδότηση.
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι φοιτητές του εξωτερικού.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τις προωθούμενες αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο 
λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ).

Η ετοιμότητα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρξουν.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων.

Η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας.

Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση κινητών τηλεφώνων στη σχολική 
μονάδα από τους μαθητές και τρόποι αντιμετώπισής τους.

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.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος)

Τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων και οι βαθμολογίες πρόσβασης στα πανεπιστήμια.

Η παραχώρηση από τα κρατικά πανεπιστήμια αδιάθετων θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα 
σε υποψήφιους φοιτητές με βάση διεθνείς εξετάσεις.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της μεθόδου εισαγωγής φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια.

Εναλλακτικοί τρόποι εισδοχής στα ελληνικά και κρατικά κυπριακά πανεπιστήμια. Πιθανή 
κατάργηση των προεισαγωγικών εξετάσεων μετά και τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης 
για κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων.

Το πρόσφατο περιστατικό στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, η επιβάρυνση του 
σχολικού κλίματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
των μαθητών.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών)

Η λειτουργία των αθλητικών σχολείων κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
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Απορρέοντα θέματα σε σχέση με τη λειτουργία και το μέλλον του Ανώτερου Ξενοδοχειακού 
Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ).

Τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία του Γυμνασίου Παραλιμνίου και η 
ανάγκη ανέγερσης νέου γυμνασίου στον δήμο Παραλιμνίου λόγω υπερπληθυσμού.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στην παραίτηση της Σχολικής Εφορείας Σολέας, οι πιθανές δυσκολίες 
στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων Αγρού, Σολέας, Λεμίθου, Ομόδους και Κάτω Πύργου 
Τηλλυρίας, καθώς και η διερεύνηση του ενδεχομένου να επιτρέπεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
τμημάτων/τάξεων, ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθηκονόμοι, τρόποι αντιμετώπισής τους και η 
ανάγκη διασφάλισης και θεσμικής κατοχύρωσης του επαγγέλματος.

Τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη μη έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και τρόποι 
αντιμετώπισής τους.

Η αύξηση των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται στη φοιτητική κοινότητα.

Το Μουσικό Σχολείο - Λειτουργία, προβλήματα και ανάγκη στήριξης από την πολιτεία.

Η διδασκαλία του μαθήματος της πολιτικής αγωγής και της κοινωνιολογίας στα γυμνάσια και 
λύκεια από πτυχιούχους Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας, αντίστοιχα.

Η ετοιμασία αθλητικής νομοθεσίας, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη λειτουργία των 
γυμναστηρίων και η εφαρμογή του περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμου.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, οι επιπτώσεις τους 
στους μαθητές και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η αξιολόγηση των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων από τον Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και η 
πορεία εφαρμογής του περί Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης Νόμου.

Η αλλαγή των πλαισίων πρόσβασης στα ΑΕΕΙ της Ελλάδας και ενδεχόμενος αποκλεισμός των 
μαθητών της Γ΄ λυκείου από την εισαγωγή τους στα ΑΕΕΙ της Ελλάδας.

Οι εξελίξεις όσον αφορά τα αιτήματα των ειδικών δασκάλων μουσικής στα σχολεία στη 
δημοτική εκπαίδευση.
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Η μη εφαρμογή του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημοσίων 
Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου.

Το πρόσφατο περιστατικό αποβολής μαθητών από λύκειο της Λεμεσού.

Οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας.

Οι εξελίξεις όσον αφορά την ετοιμασία της νέας νομοθεσίας που αφορά τον Φορέα Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα 
υποβολής της αίτησης Ιδρυματικής Αξιολόγησης από τις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Το καθεστώς λειτουργίας του σχολείου των Κεντρικών Φυλακών, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει και οι προοπτικές αναβάθμισής του.

Τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και η εξεύρεση 
των καλύτερων δυνατών λύσεων αντιμετώπισής τους.

Η πορεία εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τη λειτουργία των γυμναστηρίων και άλλων 
συναφών νομοθεσιών.

Η πορεία κατάθεσης των κανονισμών και του νομοσχεδίου που αφορούν τον Φορέα Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Η πορεία κατάθεσης των νέων κανονισμών δημοτικής εκπαίδευσης.

Η ανάγκη συχνότερων δρομολογίων των υπεραστικών και αστικών λεωφορείων από και προς 
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Η αδυναμία ορισμένων πτυχιούχων εκπαιδευτικών να εγγραφούν στους καταλόγους διοριστέων 
και διορισίμων λόγω επιλογής στο λύκειο άλλης ξένης γλώσσας πέραν των απαιτούμενων στο 
σχέδιο υπηρεσίας του 2016 γλωσσών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί όμιλοι παγκύπρια.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, οι λόγοι αναστολής 
της λειτουργίας του και οι επιπτώσεις στους αθλητές και τις αθλητικές δραστηριότητες των 
φορέων που το χρησιμοποιούν.

Οι εξελίξεις όσον αφορά τα αιτήματα των ειδικών δασκάλων μουσικής στη δημοτική εκπαίδευση.
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Η δημιουργία τάξεων υποδοχής στα σχολεία για μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία.

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

Η πολιτική ανάδειξης του κυπριακού τραγουδιού και της λαϊκής ποίησης και η σημασία τους για 
τον πολιτισμό. Προβλήματα και προοπτικές.

Η δυνατότητα μηχανογράφησης της διαδικασίας εγγραφής των μαθητών στα δημόσια σχολεία.

Συντονισμός των αρμοδίων για προώθηση της θεσμοθέτησης της αναγνώρισης της κοινωνικής 
και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη.

Η φοίτηση των παιδιών με ειδικές ικανότητες στις σχολικές μονάδες.

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή της νομοθεσίας για την κρατική φοιτητική μέριμνα και ανάγκη για 
τυχόν βελτιώσεις προς όφελος των φοιτητών.

Η λειτουργία του Αθλητικού Σχολείου υπό τις παρούσες συνθήκες λόγω της πανδημίας του ιού 
COVID-19 και η αξιολόγηση της λειτουργίας του θεσμού του Αθλητικού Σχολείου.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας)

Η λειτουργία των κυλικείων στα σχολεία υπό τις παρούσες συνθήκες.

Οι ενδεχόμενες μειώσεις εισακτέων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας και οι ενέργειες της πολιτείας για 
μη επηρεασμό των θέσεων που δίνονται στην Κύπρο.

Τα προβλήματα στη λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στην Κύπρο και 
οι δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης.

Το καθεστώς λειτουργίας του σχολείου των Κεντρικών Φυλακών, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει και οι προοπτικές αναβάθμισής του.
(Ενημέρωση ειδικότερα για τον ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στη σωφρονιστική 
διαδικασία)

Οι εξελίξεις όσον αφορά τα αιτήματα των δασκάλων μουσικής στη δημοτική εκπαίδευση.

Το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των νέων κανονισμών για τη λειτουργία των δημόσιων 
σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης.
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Το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης της τροποποιητικής νομοθεσίας για τον Φορέα ΔΙΠΑΕ.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους Κυπρίους που επιλέγουν να σπουδάσουν σε 
βρετανικά πανεπιστήμια από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μετά την τοποθέτηση της 
βρετανικής κυβέρνησης ότι θα προχωρήσει στον τερματισμό της παραχώρησης φοιτητικών 
δανείων, καθώς και στη διαφοροποίηση του ύψους των διδάκτρων.

Δημιουργία μουσείου φαροφύλακα στο Κάβο Γκρέκο, οι δυνατότητες αξιοποίησης των 
εγκαταστάσεων/υποδομών για σκοπούς έρευνας και η αναβάθμιση του κέντρου εκπαίδευσης 
στο Κάβο Γκρέκο.

Εξελίξεις όσον αφορά τα αιτήματα του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού.

Λειτουργία ολοήμερων σχολείων παγκύπρια.

Τα προβλήματα και οι προοπτικές στη λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 
Κύπρου και η προσφορά του στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης 
του ινστιτούτου.

Οι εξελίξεις που αφορούν τους φοιτητές που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής.

Τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για το νέο σύστημα 
διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι ακατάλληλες συνθήκες που επικρατούν σε παιδικές κατασκηνώσεις της Κύπρου (όπως 
καταγράφονται στην έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού), η απουσία 
νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους, καθώς και αρμόδιου φορέα ελέγχου.

Ο τρόπος λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των βρεφονηπιακών σταθμών εν μέσω της 
πανδημίας του κορωνοϊού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι ειδικευόμενοι γιατροί όσον αφορά τους τίτλους 
ειδικότητάς τους λόγω των αλλαγών σε σχετική ελληνική νομοθεσία.

Η πορεία ιδρυματικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και σχολών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Θέματα που αφορούν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  Η επιτροπή 
ενημερώθηκε μεταξύ άλλων και για τη λειτουργία των ΚΙΕ, την ίδρυση Σχολής Επιστημών και 
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Τεχνολογίας της Θάλασσας και τις πρόνοιες των νέων κανονισμών δημοτικής εκπαίδευσης)

Τα τρέχοντα θέματα και οι εξελίξεις στον χώρο της παιδείας. 
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας)

Οι εξελίξεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι εξελίξεις στον τομέα του πολιτισμού.

Οι εξελίξεις στον τομέα του αθλητισμού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2016.
«Διαχειριστικός έλεγχος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση Σεπτέμβριος 2016
(5.12.2019)
 
Ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2017.
1. «Έλεγχος Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου»

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 17.7.2019 (ΠΜ/01/2019)
(5.9.2019)
(21.11.2019)

2. «Έλεγχος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 29.7.2019 (ΚΟΤ/01/2019)
(3.10.2019)

3. «Έλεγχος Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 14.10.2019 (ΕΔΠΑΔ/01/2019)
(31.10.2019)

4. «Αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από ιδιωτικά
τεμάχια στα Κούκλια»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 17.7.2019 (ΥΕΣ/01/2019)
(28.11.2019)

5. «Έλεγχος Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
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Ειδική Έκθεση 20.12.2019 (ΕΣΚ/01/2019)
(30.1.2020)

Ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2018.
1. «Αεροπορικές μετακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας»

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 31.1.2020 (ΠΜ/01/2020)
(13.2.2020)

2. «Διαδικασία κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 31.1.2020 (ΥΠΕΣ/01/2020)
(13.2.2020)

3. «Έλεγχος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 12.5.2020 (ΕΑΣ/01/2020)
(21.5.2020)

4. «Έλεγχος Συστήματος Εντοπισμού Θέσης Οχημάτων και Πλοήγησης της Αστυνομίας»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 18.5.2020 (ΑΣΤ/01/2020)
(28.5.2020)

5. «Έλεγχος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 8.1.2020 (ΚΥ/01/2020)
(4.6.2020)

6. «Έλεγχος Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 14.2.2020 (ΚΥΠΕ/01/2020)
(11.6.2020)

7. «Έλεγχος για Παράνομα Κτηνοτροφικά Υποστατικά Εντός της Περιοχής του Δικτύου 
“NATURA 2000” “ΓΚΡΕΜΟΙ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΤΑΡΗ”»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 3.3.2020 (ΠΕ/01/2020)
(18.6.2020)

8. «Έλεγχος Εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 6.9.2019 (ΤΚΧ/01/2019)
(9.7.2020)

9. «Συμβάσεις Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με νοσηλευτήρια για την παροχή 
ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓΕΣΥ»

•
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Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση/Επιστολή 15.7.2020
(30.7.2020)

Εξηγήσεις όσον αφορά τη μεθοδολογία της νέας εκτίμησης του Κτηματολογίου για τις τιμές 
των ακινήτων και ιδιαίτερα για τη δραματική μείωση των τιμών των κρατικών τεμαχίων.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε πολίτες από την απόφαση για κλείσιμο υποκαταστημάτων 
της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με την Ελληνική 
Τράπεζα.

Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2018.

Η απόφαση για μετατροπή του κτιρίου του Φιλοξένια σε δικαστήριο σε συνάρτηση με τις 
ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.

Έλεγχος των διαδικασιών αναφορικά με την ανταλλαγή κρατικής γης με ιδιωτική γη στην 
περιοχή Γερμασόγειας.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον αποχαρακτηρισμό τεμαχίου γης στον δήμο 
Γεροσκήπου που ανήκει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή από αρχαίο μνημείο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 
ανασκαφές.

Η καταγγελία για ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος λόγω της απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου για την κατάργηση δημόσιων μονοπατιών και αργακίου με σκοπό την 
αδειοδότηση παραλιακής ανάπτυξης στον δήμο Πέγειας.

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

Το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα κατά πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε το 
δημόσιο χρέος, οι αποφάσεις εξόδου στις αγορές, η αναχρηματοδότηση και το κόστος δημόσιου 
χρέους, τα κριτήρια επιλογής αποπληρωμής δανεισμών και οι ρήτρες συμβάσεων ομολόγων.

Η διαχείριση των στοιχείων που αφορούν τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις πολιτικά 
εκτεθειμένων προσώπων.
(Ενημέρωση από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου)

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη ναύλωση και τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνεργάτες ή/και συγγενικά του πρόσωπα.

•

• 

•

•

•

•

•

• 

•

•

•
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Οι πιθανές μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεργατών και συγγενικών του 
προσώπων με ιδιωτικό αεροσκάφος Σαουδάραβα επιχειρηματία και κατά πόσο αυτές συνάδουν 
προς τον Κώδικα Δεοντολογίας που υπογράφτηκε από τα μέλη της παρούσας κυβέρνησης.

Η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ελληνικής Τράπεζας. Η εγγύηση δανείων και οι επιπτώσεις 
στο κράτος.

Έλεγχος των αμοιβών των ιατρών στο ΓΕΣΥ και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής των ιατρών 
εκτός ΓΕΣΥ.

Η διαδικασία προσφορών και κατακύρωσης των διαγνωστικών τεστ SARS-COV-2.

Διαγραφές δανείων από τραπεζικά ιδρύματα σε πολιτικά κόμματα ή εταιρείες/οργανισμούς 
συνδεδεμένους με κόμματα και διαγραφές δανείων σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

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.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού)

Η εφαρμογή της Οδηγίας για τα αστικά λύματα 91/271/ΕΟΚ και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας 
και τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος για την πλήρη εφαρμογή τους.

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία από τη χρήση του δικτύου 5G.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας)

Η λειτουργία των Πράσινων Σημείων.

Η επικίνδυνη αποθήκευση τόνων πυρίτιδας σε υποστατικό στον δήμο Αραδίππου, οι κίνδυνοι 
που ελλοχεύουν για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων και οι πιθανές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από τη συγκέντρωση ρυπογόνων 
εργοστασίων στην περιοχή Κοφίνου.

Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες 
Πυργών, Κόρνου, Παρεκκλησιάς και Ιδαλίου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της περιοχής.

•

• 

•

•

•

•

•
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•
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•
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Οι παράνομες επεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού Ακακίου, η οικολογική καταστροφή που 
προκλήθηκε και τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για την αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής.

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

Το πρόγραμμα υλοποίησης των προνοιών του Διαχειριστικού Σχεδίου του Ακάμα.

Τα προβλήματα που προέκυψαν μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και η ανάγκη για άμεση 
κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.

Οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων Ζακακίου από τον τρόπο λειτουργίας 
του λιμανιού Λεμεσού.

Η διάβρωση της παραλίας στην επαρχία Λάρνακας, ο κίνδυνος επιδείνωσης λόγω έλλειψης 
μέτρων και λόγω της σταδιακής ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Η επέμβαση στην παραλία ΣΟΔΑΠ στον δήμο Πάφου και οι πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον της ακτής.

Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την κατεδάφιση του πρώην οικισμού «Βερεγγάρια» 
στα Κάτω Πολεμίδια και οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

Στόχος και πολιτικές της κυβέρνησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Κλίμα και 
την Ενέργεια 2021-2030.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών κέντρων στους προσφυγικούς οικισμούς.

Η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την απόφαση να μην παραχωρηθεί χρηματική 
βοήθεια σε εκτοπισθέντες που έχουν ήδη εγκριθεί για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για 
την ανέγερση κατοικίας.

Τα δικαιώματα των εκ μητρογονίας προσφύγων που δεν έτυχαν οποιασδήποτε στήριξης λόγω 
της νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι το 2013 και η ανάγκη μελέτης τρόπων στήριξής τους στη βάση 
της νέας νομοθεσίας και κανονισμών.

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

•

• 

•

•

•

•

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

Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους.

Αξιολόγηση του προγράμματος επανεγκατάστασης στα κατεχόμενα χωριά της Κύπρου.

Τα νέα κίνητρα επανεγκατάστασης νέων ζευγαριών στις κατεχόμενες περιοχές.

Η πολιτική χορηγιών σε προσφυγικά σωματεία από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Η καθίζηση του εδάφους σε περιοχή του Συνοικισμού Αυτοστέγασης Περβολιών και η πρόκληση 
μεγάλων ζημιών στις κατοικίες των προσφύγων.

Προβλήματα παθόντων.

Οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προσφυγικός κόσμος στις κοινότητες Μαρί και Ζυγίου λόγω 
της δημιουργίας του ενεργειακού κέντρου. Αξιολόγηση των προγραμμάτων αποκατάστασης 
των δικαιωμάτων των προσφύγων στην περιοχή.

Η πορεία των εργασιών για την αναδόμηση των προσφυγικών συνοικισμών και η πολιτική 
ανέγερσης νέων κατοικιών.

Η εγκατάλειψη των προσφυγικών συνοικισμών από τις υπηρεσίες του κράτους και η υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των προσφύγων.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά στην εγκατάσταση ανελκυστήρων και στα 
συμβόλαια συντήρησής τους στους κυβερνητικούς οικισμούς.

Η δημιουργία Αρχείου Προσφύγων.

Το σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων του Κεντρικού 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Το δικαίωμα χρήσης του οικήματος του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Καρπασίας από τα σωματεία 
και τις κοινότητες της περιοχής Καρπασίας.

Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.

•

• 

•

•
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Η διαχείριση τουρκοκυπριακής γεωργικής ξηρικής γης σε απομακρυσμένες κοινότητες της 
υπαίθρου όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον από δικαιούχους εκτοπισμένους.

Η ανάγκη για εφαρμογή σχεδίου αναδόμησης των πολυκατοικιών εντός των κυβερνητικών 
οικισμών με άμεση προτεραιότητα τις πολυκατοικίες που έχουν κριθεί ως μη επισκευάσιμες.

Η διεκδίκηση της γης στην οποία έχουν ανεγερθεί συνοικισμοί στέγασης προσφύγων, 
καθώς και η διεκδίκηση αποζημιώσεων και άλλων ωφελημάτων από τους Τουρκοκυπρίους 
ιδιοκτήτες της γης και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για διασφάλιση των δικαιωμάτων 
του προσφυγικού κόσμου.

Η ανάγκη άμεσης κύρωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Προστασία Όλων των Ατόμων ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση.

Τι μέλλει γενέσθαι με τη λειτουργία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και την 
μετεξέλιξή του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες του προσφυγικού 
κόσμου.

Η εγκατάσταση κεντρικών αποχετευτικών δικτύων στους προσφυγικούς συνοικισμούς και 
στους συνοικισμούς αυτοστέγασης και το κόστος σύνδεσής τους με τις οικιστικές μονάδες.

Κατεχόμενοι δήμοι και κοινότητες. Ο ρόλος, τα προβλήματα και τα μέτρα στήριξής τους.

Τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να δοθούν στις προσφυγικές οικογένειες οι οποίες 
δεν καλύπτονται από τους τελευταίους κανονισμούς που έχουν ψηφιστεί για την τιτλοποίηση 
των προσφυγικών κατοικιών και την παραχώρηση οικοπέδων στις οικογένειες οι οποίες 
κατοικούν σε τουρκοκυπριακή κατοικία ή γη.

Η πορεία υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος της κυβέρνησης.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία από τη χρήση του δικτύου 5G.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος)

Η πορεία εφαρμογής του ΓΕΣΥ και οι παράλληλες προσπάθειες στήριξης των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων από μέρους του Υπουργείου Υγείας.

Η παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην απομονωμένη περιοχή του διαμερίσματος 
Τηλλυρίας.
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Οι ενέργειες και τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους 
για αντιμετώπιση του ενδεχομένου εισαγωγής του κορωνοϊού στην Κύπρο. 
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς.

Ανάγκη αναθεώρησης των προνοιών του σχεδίου για σκοπούς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Λειτουργία των κέντρων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε συνδυασμό με τη λειτουργία του 
Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΣΙΥΑ).

Η διαδικασία διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων για τον κορωνοϊό. 
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας)

Η άρνηση ιατροδικαστών να προβαίνουν σε νεκροτομές.
(Ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας)

Η κατάσταση που επικρατεί στη Δημοκρατία λόγω της πανδημίας COVID-19, καθώς και οι ενέργειες 
και τα μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα της υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας αυτής.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας)

Τα τεκταινόμενα στον τομέα της υγείας σε σχέση με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του 
ΓΕΣΥ.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας και από τον πρόεδρο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας)

Τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ 
στην επαρχία Λεμεσού λόγω της μη ένταξης ικανοποιητικού αριθμού ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 
και της αδυναμίας των ειδικών ιατρών του ΓΕΣΥ να ασκήσουν ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Η στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
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Ειδικές συνεδριάσεις 

1. 16 Οκτωβρίου 2019 
              Προσφώνηση της ολομέλειας από τον Πρόεδρο της Ιρλανδίας κ. Michael D. Higgins.

2. 15 Ιουλίου 2020
             Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.
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H προσπάθεια της Τουρκίας να αλλάξει το καθεστώς της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου.
(Κατατέθηκε από τους κ. Γεώργιο Γεωργίου, Κυριάκο Χατζηγιάννη, Γιώργο Κάρουλλα και Ονούφριο 
Κουλλά, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Κατάθεση 5.7.2019 - Έγκριση 11.10.2019)

Η αναβάθμιση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.
(Κατατέθηκε από τους κ. Γιώργο Περδίκη και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.)
(Κατάθεση και έγκριση 27.9.2019)

Η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία.
(Κατατέθηκαν σχετικά σχέδια ψηφίσματος από τις κοινοβουλευτικές ομάδες ΑΚΕΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, 
το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και εγκρίθηκε ενοποιημένο 
κείμενο.)
(Κατάθεση και έγκριση 11.10.2019)

Οι κακόβουλες πυρκαγιές στο κρατικό δάσος του Ακάμα και η ανάγκη προστασίας του 
εθνικού πλούτου της χώρας.
(Κατατέθηκαν σχετικά σχέδια ψηφίσματος από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις και τους κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη και Ηλία Μυριάνθους, 
βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Πάφου.)
(Κατάθεση 22.11.2019 και 6.12.2019 - Έγκριση 17.1.2020)

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων όσον αφορά τη δήλωση των ΗΠΑ 
σχετικά με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά 
εδάφη. 
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Κατάθεση 22.11.2019 - Εκκρεμεί.)

Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης Σαράτζ της Λιβύης σχετικά με 
την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. 
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος.)
(Κατάθεση 6.12.2019 - Έγκριση 17.1.2020)

Επέτειος των εβδομήντα πέντε χρόνων από την αντιφασιστική νίκη των λαών.
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Κατάθεση 30.4.2020 - Έγκριση 22.5.2020)

•

•

• 

•

•

•

•
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Η διάνοιξη των διόδων στα Κόκκινα και στο Πυρόι.
(Κατατέθηκε από τον κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Κατάθεση 19.6.2020 - Έγκριση 17.7.2020)

Οι σχεδιασμοί της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί.
(Κατατέθηκε από τον κ. Νίκο Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού.)
(Κατάθεση 3.7.2020 - Έγκριση 17.7.2020)
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Παράρτημα IX

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(16.10.2019)

Έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(22.11.2019)

Έγκριση του προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2020.
(22.11.2019)

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020.
(6.12.2019)
(7.1.2020)

Έγκριση κυβερνητικής εγγύησης προς την εταιρεία «Alfa Mediterranean Enterprises Ltd» 
ύψους εξήντα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακoσίων είκοσι οκτώ ευρώ 
(€60.185.628) για χρηματοδότηση έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα 
πλαίσια του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος NER300 (έργα επίδειξης καινοτόμων 
τεχνολογιών ενέργειας).
(7.2.2020)

Σύγκληση συνεδριών της ολομέλειας του σώματος και των κοινοβουλευτικών επιτροπών σε 
χώρο ή τόπο εκτός του κτιρίου της Βουλής.
(14.5.2020)

Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται 
ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού 
κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 
Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.
(17.7.2020)

Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν 
υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό 
προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται 
γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008. 
(17.7.2020)

Άμεση δημοσιοποίηση της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη» βάσει εισήγησης της Ad Hoc 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά 
Εκτεθειμένων Προσώπων.
(17.7.2020)

•

•

• 

•

•

•

•

•

•
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

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

- Επικείμενη φιλοξενία της έκθεσης της Βουλής των Ελλήνων «Γλωσσόpolis - Περιηγήσεις  
 στη νέα Ελληνική».

- Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας.

- Ορισμός της κ. Αννίτας Δημητρίου ως Πρέσβειρας του Δικτύου Γυναικών Πολιτικών Ηγετών.
            (13.9.2019)

- 59η επέτειος της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

- Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

- Επικείμενη διοργάνωση από τη Βουλή στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019 του συνεδρίου με θέμα   
             «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση».

- Τοποθέτηση αισθητήρα μέτρησης της ποιότητας του αέρα στο κτίριο της Βουλής των     
Αντιπροσώπων.
(22.9.2019)

- Εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. 

- Μήνας Ευαισθητοποίησης κατά του Καρκίνου του Μαστού.
(11.10.2019)

- Έκθεση πεπραγμένων της Τρίτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.
(16.10.2019)

- Εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

- Ημέρα Αγνοουμένων. 

- Λειτουργία των Παράλληλων Βουλών.
(1.11.2019)

-           Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού.

- Παγκόσμια Ημέρα Ανάμνησης των Θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων.

- Επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

- Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

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

- Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας.

- Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη  
            Σεξουαλική Κακοποίηση.

- Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Παράρτημα X
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- Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. 

- Μη έγκαιρη κατάθεση των προϋπολογισμών για το 2020 από αριθμό ημικρατικών οργανισμών.

- Ιδρυτική σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό και για την Κοινωνία των  
            Πολιτών.

(22.11.2019)

- Ημέρα Μνήμης της Δημοκρατικής Αντίστασης.

- Θάνατος του πρώην βουλευτή Κυριάκου Τσιέττη.

- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς.

- Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
(6.12.2019)

- Η οικονομική αυτονομία της Βουλής, η οποία υλοποιήθηκε με σχετική συνταγματική   
            τροποποίηση. 

- Καθυστερημένη υποβολή των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. 
(9.12.2019)

- Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
(24.1.2020)

- Θάνατος του πρώην βουλευτή Ουράνιου Ιωαννίδη.

- Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

- Ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου και  
 κανονισμών εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσής τους στη  
 Βουλή.

(7.2.2020)

- Παράλληλη Βουλή και Σπίτι του Πολίτη.

- Προσθήκη στη ζωντανή μετάδοση των εργασιών της ολομέλειας της απεικόνισης των 
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διεξάγονται κατά τη συνεδρία του σώματος.
(21.2.2020)

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

- Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων.

- Ετοιμασία και παρουσίαση πρότασης για τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του  

            κοινοβουλίου.

- Νέος θεσμός της Ανοιχτής Βουλής στο Σπίτι του Πολίτη.
(28.2.2020)
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- Η απειλή από τον κορωνοϊό και τα μέτρα που λαμβάνει η Βουλή για την προστασία των  
            βουλευτών και του προσωπικού.

- Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
(13.3.2020)

- Οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η συνεδρία της ολομέλειας λόγω κορωνοϊού.

- Οι ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821 και οι ήρωες που δίνουν σήμερα τη μάχη 
κατά της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα το ιατρικό προσωπικό.
(27.3.2020)

- Επέτειος έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-1959.

- Έκφραση συμπαράστασης στον αγώνα του ιατρικού προσωπικού για αντιμετώπιση της 
ενσκήψασας πανδημίας COVID-19.
(29.3.2020)

- Θάνατος του πρώην βουλευτή Ντίνου Μιχαηλίδη.
(15.4.2020)

- Θάνατος του πρώην Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Αλέκου Μαρκίδη.

- Επέτειος του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα.

- Επέτειος της γενοκτονίας των Αρμενίων.

- Επέτειος της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

- Δωρεάν δειγματοληπτικός έλεγχος για τον κορωνοϊό στο Σπίτι του Πολίτη.
(30.4.2020)

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

- Ημέρα της Ευρώπης.

- Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

- Ιδιάζουσες συνθήκες λειτουργίας και διεκπεραίωσης των εργασιών της Βουλής εξαιτίας 
των περιοριστικών μέτρων λόγω της ενσκήψασας πανδημίας του κορωνοϊού.
(14.5.2020)

- Έναρξη διεξαγωγής των εργασιών της ολομέλειας για πρώτη φορά μετά από εξήντα χρόνια 
εκτός του κτιρίου της Βουλής στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων ασφαλείας για 
αντιμετώπιση της ενσκήψασας πανδημίας COVID-19.
(22.5.2020)

- Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
(5.6.2020)
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- Συνέχιση των εργασιών της Βουλής στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία μέχρι τη διάλυσή της  

            τον Μάιο του 2021 λόγω της διατήρησης των μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

- Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου.

- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και Ξηρασίας.

- Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

- Μη έγκαιρη κατάθεση νομοσχεδίων επείγουσας φύσεως από την εκτελεστική εξουσία.
(19.6.2020)

- Συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση της Βουλής με την εγκατάσταση οπτικών ινών.
(3.7.2020)

- Επέτειος της φονικής έκρηξης στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

- Πυρκαγιά στην Αττική στις 23 Ιουλίου 2018.
(17.7.2020)

- Ολοκλήρωση των τακτικών συνόδων της Παράλληλης Βουλής.

(31.7.2020)
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Παράρτημα ΧI

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την κατάσταση του 
νομίσματος και των κεφαλαίων και αξιών της τράπεζας κατά την 30ή Ιουνίου 2019 σύμφωνα με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 119 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(17.1.2020)

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
(7.2.2020)

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 
2020, για την κατάσταση του νομίσματος και των κεφαλαίων και αξιών της τράπεζας κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 119 του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
(3.7.2020)

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2019, 
όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 8(ΙΙ)/2018] 
- Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων.
(13.9.2019)

Έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2019, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου του 1988 (Ν. 74/1988).
(6.12.2019)

Έκθεση, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2020, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν 
από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προς το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(2) του περί 
Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2020 Νόμο του 2019 [Ν. 73(ΙΙ)/2019].
(5.6.2020)

Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, 
όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου σύμφωνα με το εδάφιο 
(3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 
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Παράρτημα XI

2019 Νόμου του 2019 [Ν. 21(ΙΙ)/2019] - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για 
κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων.
(19.6.2020)

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 29 
Ιουλίου 2019, 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 2019 Νόμου του 2019 [Ν. 14(ΙΙ)/2019].
(13.9.2019)

Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 23 
Σεπτεμβρίου 2019, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019.
(13.9.2019)

Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 29 
Οκτωβρίου 2019, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.
(1.11.2019)

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων, απολογισμός και ισολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Κύπρου για το 2018, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25(4) των 
περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007.
(6.12.2019)

Υπουργείο Εσωτερικών

Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019, 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 με αρ. 87.630, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019.
(11.10.2019)

Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2019, μετά την έγκριση από 
το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2019, για την αναπροσαρμογή των 
διοικητικών ορίων των δήμων Αγίου Αθανασίου (ενορία Αγίου Στυλιανού) και Γερμασόγειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 114(γ) των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011.
(17.1.2020)
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Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2020, μετά την έγκριση 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2019, για την αναπροσαρμογή των 
διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Ασγάτας και Βάσας (Κελλακίου), σύμφωνα με το άρθρο 
114(γ) των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011.
(13.3.2020)

Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2020, 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 με αρ. 86.662, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2019.
(13.3.2020)

Υπουργείο Οικονομικών

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 και 31) του 2019, αποσταλέντα 
από το Υπουργείο Οικονομικών στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 
4 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Ν. 59(ΙΙ)/2018].
(13.9.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 8004 
και 8005, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 2018].
(13.9.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του Προϊστάμενου του Οικονομικού 
Φορέα, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 2018].
(13.9.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2019, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2019, του 
προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 [Ν. 6(ΙΙ)/2019].
(11.10.2019)
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Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42 και 43) του 2019 με έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 
Κανονισμών και των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου 
(3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 
2018].
(11.11.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 
8006, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 2018].
(11.11.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του Προϊστάμενου του Οικονομικού 
Φορέα, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 2018].
(11.11.2019)

Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2019, αναφορικά με την 
καταβολή μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2018, σύμφωνα με το 
άρθρο 17Α του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμου του 2006 [Νόμος αρ. 117(Ι) του 
2006].
(6.12.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 και 54) του 2019 με έγκριση 
του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 
Κανονισμών και των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου 
(3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 
2018].
(6.12.2019)
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Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 8007, 
8008 και 8009, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 2018].
(6.12.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του Προϊστάμενου του Οικονομικού 
Φορέα, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 2018].
(6.12.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2019, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2019, 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 2019 Νόμου του 2019 [Ν. 36(ΙΙ)/2019].
(6.12.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2019, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2019, του Προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1) του 
περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 
[Νόμος αρ. 5(ΙΙ) του 2019].
(6.12.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2019, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2019, του προϋπολογισμού 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 [Ν. 22(ΙΙ)/2019].
(17.1.2020)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2019, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2019, του 
προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 [Ν. 6(ΙΙ)/2019].
(17.1.2020)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2019, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2019, του 
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προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) 
του περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2019 Νόμου 
του 2019 [Ν. 1(ΙΙ)/2019].
(17.1.2020)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2019, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2020, του 
προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 [Ν. 29(ΙΙ)/2019].
(7.2.2020)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73 και 74) 
του 2019 με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα 
με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς 
και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος 
αρ. 59(ΙΙ) του 2018].
(28.2.2020)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6) του 2020 με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 89(ΙΙ) του 2019].
(28.2.2020)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 8010, 
8011 και 8012 του 2020, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 
Κανονισμών και των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου 
(3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 
2018].
(28.2.2020)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του Προϊστάμενου του Οικονομικού 
Φορέα, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και 
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των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και  του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 89(ΙΙ) του 2019].
(28.2.2020)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2020, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2020, του Προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1) του 
περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2020 Νόμου του 2019 
[Νόμος αρ. 65(ΙΙ) του 2019].
(14.5.2020)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2019, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2020, του Προϋπολογισμού 
της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2019 Νόμου του 2019 [Ν. 12(ΙΙ)/2019].
(14.5.2020)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 και 22) του 2020 με 
έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 
Κανονισμών και των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και  του εδαφίου 
(3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 89(ΙΙ) του 2019].
(14.5.2020)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 8001 
και 8002 του 2020, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών του 2016 και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 89(ΙΙ) του 2019]. 
(14.5.2020)

Ειδικά εντάλματα μεταφοράς για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του Προϊστάμενου του Οικονομικού 
Φορέα, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών του 2016 και των 
διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 89(ΙΙ) του 2019].
(14.5.2020)

Παράρτημα ΧI
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Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 24, 25, 26, 27, 28 και 30) του 2020 με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών του 2016 και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 89(ΙΙ) του 2019].
(3.7.2020)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 8003 
και 8004 του 2020, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και 
των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 89(ΙΙ) του 2019].
(3.7.2020)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων 
του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του Προϊστάμενου του 
Οικονομικού Φορέα, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 
και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 
Κανονισμών και των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του 
εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 
89(ΙΙ) του 2019].
(3.7.2020)

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει 
την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και 
για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των 
διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 
1998 έως 2008.
(3.7.2020)

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει 
την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή 
εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.
(3.7.2020)

Παράρτημα XI
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Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων θα ακολουθούνται 
οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1998 έως 2008.
(3.7.2020)

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Έκθεση, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2020, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προς τον Θεατρικό 
Οργανισμό Κύπρου (Πίνακας αρ. 1 του 2019), σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού 
του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 35(ΙΙ) του 2019].
(1.2.2020)

Έκθεση, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2020, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν 
από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προς τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού (Πίνακας αρ. 1 του 2019), σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2019 Νόμου του 2019 [Ν. αρ. 25(ΙΙ) του 2019].
(22.5.2020)

Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Φθινοπωρινή έκθεση για το 2019, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 37, 
46 και 62 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 [Ν. 20(Ι)/2014].
(1.11.2019)

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, για τη μακροπροληπτική 
πολιτική του έτους 2019 και 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 2014 [Ν.138(Ι)/2002].
(17.7.2020)

Παράρτημα ΧI
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Παράρτημα XII

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων

[Άρθρο 3(2)(β) του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου (Νόμος αρ. 149 του 1988), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργικό 
Συμβούλιο, πριν προβεί σε διορισμό, ενημερώνει σχετικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
καταθέτοντας τα ονόματα των επιλεγέντων προσώπων και τα προσόντα τους.]

  Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της 
Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.
(Επιστολή ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2020.)

Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.
(Επιστολή ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020.)

Διορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.
(Επιστολή ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020.)

Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Αδειών.
(Επιστολή ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2020.)

Διορισμός μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου.
(Επιστολή ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2020.)

Β. Διορισμός του προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

[Άρθρο 20(Ι) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 
[Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], σύμφωνα με το οποίο ο διορισμός προέδρου και μελών του 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου γίνεται κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού.]
(Επιστολή ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020.)
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

2019

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.
(11-13 Σεπτεμβρίου) 

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ιρλανδίας κ. Michael D. Higgins, συνάντηση με τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και προσφώνηση ειδικής συνεδρίας της ολομέλειας 
του σώματος.
(16 Οκτωβρίου) 

13η Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης.
(26-27 Νοεμβρίου)

Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης κ. Agila 
Salah Essa.
(27-29 Δεκεμβρίου)

2020

Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου και αντιπροσωπίας της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης του Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ). 
(15-18 Ιανουαρίου) 

3η  Συνάντηση των Επικεφαλής των Αντιπροσωπιών των Χωρών «GroupMed» στη 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Λευκωσία.
(22 Ιανουαρίου)

Παράρτημα XIII
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

2019

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 
εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Βαρσοβία. 
(1η Σεπτεμβρίου)

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σλοβενία.
(17-19 Σεπτεμβρίου) 

4η Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων των Ευρωασιατικών χωρών με θέμα «Ευρύτερη 
Ευρασία: Διάλογος, Εμπιστοσύνη, Συνεργασία», Νουρ Σουλτάν (Αστάνα), Καζακστάν. 
(23-24 Σεπτεμβρίου)  

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο.
(24-25 Οκτωβρίου) 

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Κίνα.
(4-12 Νοεμβρίου) 

Δεύτερη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη 
Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU, Γενεύη. 
(18-19 Νοεμβρίου) 

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
(16-17 Δεκεμβρίου)  

2020

25η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας (CPA), Οττάβα.
(6-10 Ιανουαρίου)  

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αυστραλία. 
(8-14 Φεβρουαρίου) 

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα. 
(4-5 Μαρτίου)  

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•
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       ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην τρίτη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU.
(21η Απριλίου) 

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην τέταρτη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης. 
(13 Μαΐου)   

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην πέμπτη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής για 
την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. 
(2 Ιουνίου)

Παράρτημα ΧIV
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Παράρτημα XV
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•

2019

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις 
εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από την έναρξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, Βαρσοβία.
(1η Σεπτεμβρίου)

Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΑΚΣ για τον Προϋπολογισμό και Οικονομικό Σχεδιασμό, 
Βαγδάτη.
(4-5 Σεπτεμβρίου)

15η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Ελσίνκι.
(4-6 Σεπτεμβρίου) 

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για το Άσυλο και τη Μετανάστευση των χωρών μελών της ΕΕ, 
Ελσίνκι.
(8-9 Σεπτεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων 
των κρατών μελών του ΣτΕ, Παρίσι.
(10 Σεπτεμβρίου) 

Συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και Ανθρωπιστικά Θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ στη Συνάντηση για την Εφαρμογή της Ανθρώπινης 
Διάστασης του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία. 
(16-17 Σεπτεμβρίου) 

Επαφές της Ειδικής Αντιπροσώπου της ΚΣ ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με 
αξιωματούχους του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Βιέννη. 
(17-18 Σεπτεμβρίου)

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Σλοβενία.
(17-19 Σεπτεμβρίου)

Συνεδρία της Επιτροπής της ΚΣΣΕ για την Εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παρίσι. 
(20 Σεπτεμβρίου) 

64η Παγκόσμια Διάσκεψη του CPA, Καμπάλα, Ουγκάντα. 
(22-29 Σεπτεμβρίου) 
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4η Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων των Ευρασιατικών Χωρών με θέμα «Ευρύτερη 
Ευρασία: Διάλογος, Εμπιστοσύνη, Συνεργασία», Νουρ-Σουλτάν, Καζακστάν. 
(23-24 Σεπτεμβρίου) 

5η Συνάντηση της ΜΟΚΕ της Ευρωπόλ, Βρυξέλλες. 
(23-24 Σεπτεμβρίου) 

Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Τσεχίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
Πράγα.
(24-25 Σεπτεμβρίου) 

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση της ΕΕ, Ελσίνκι.
(29 Σεπτεμβρίου-1η Οκτωβρίου)

4ο Μέρος της Συνόδου 2019 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.
(30 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου) 

18η Φθινοπωρινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, Μαρακές. 
(4-6 Οκτωβρίου) 

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή των χωρών μελών της ΕΕ, Ελσίνκι. 
(6-7 Οκτωβρίου)  

Κοινή Διάσκεψη της ΚΣΜ και του ΣτΕ σε σχέση με το Πρόγραμμα CyberSouth του ΣτΕ, 
Στρασβούργο.
(10-11 Οκτωβρίου) 

141η Συνέλευση της IPU, Βελιγράδι. 
(13-17 Οκτωβρίου)

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής σε ειδική εκδήλωση του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής για την 79η επέτειο του «ΟΧΙ», Αθήνα. 
(23 Οκτωβρίου)

Συμμετοχή της Ειδικής Αντιπροσώπου της ΚΣ ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε 
σεμινάριο του ΟΑΣΕ με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με νομοθεσία της Σλοβακίας που προωθεί 
την ενίσχυση της διαφάνειας σε εταιρείες οι οποίες διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με 
τον δημόσιο τομέα ή επωφελούνται από δημόσιους πόρους, μέσω της αποκάλυψης των 
πραγματικών τους δικαιούχων», Σλοβακία.
(24 Οκτωβρίου)
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Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων 
του ΣτΕ, Στρασβούργο.
(24-25 Οκτωβρίου)

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση των επιτροπών αρμόδιων για θέματα γεωργίας των 
κοινοβουλίων των χωρών μελών της ΕΕ, Ελσίνκι. 
(27-28 Οκτωβρίου)

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής, Κίνα.
(4-12 Νοεμβρίου) 

Εκπροσώπηση του Προέδρου της Βουλής σε Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα 
«Πρόληψη της ακραίας τρομοκρατίας: Περιφερειακές πολιτικές αντιμετώπισης και μετριασμού 
του κινδύνου», Βουδαπέστη. 
(7-8 Νοεμβρίου)

Επαφές της Ειδικής Αντιπροσώπου της ΚΣ ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
με αξιωματούχους του ΟΟΣΑ, της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) και της 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (Moneyval), Παρίσι.
(12-13 Νοεμβρίου)

Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων 
των κρατών μελών της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
(13 Νοεμβρίου)  

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, Βερολίνο. 
(14 Νοεμβρίου) 

Συνεδρία της Διεθνούς Γραμματείας των Προέδρων και των Εισηγητών των Επιτροπών της 
ΔΣΟ, Αθήνα. 
(14-15 Νοεμβρίου) 

Συμμετοχή στην αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των 
βουλευτικών εκλογών, Λευκορωσία.
(17 Νοεμβρίου) 

Δεύτερη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη 
Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU, Γενεύη. 
(18-19 Νοεμβρίου) 
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Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών Ηγετών, Ρέικιαβικ. 
(18-20 Νοεμβρίου) 

Εκπροσώπηση της Προέδρου της ΚΣΕΕ στη Συνεδρία της Υπουργικής Επιτροπής των 
Συμβαλλομένων μερών στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση του ΣτΕ, Παρίσι.
(26 Νοεμβρίου) 

Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 
(28-29 Νοεμβρίου)

Συντονιστική Συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής της ΚΣΜ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, Ρώμη. 
(29 Νοεμβρίου)

62η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 
Μελών της ΕΕ (COSAC), Ελσίνκι. 
(1η-3 Δεκεμβρίου) 

Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ, Σλοβακία.
(4 Δεκεμβρίου) 

Εκπροσώπηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην εξόδιο ακολουθία και 
τον ενταφιασμό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου πρώην Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
Γρηγορίου, Λονδίνο. 
(5 Δεκεμβρίου)  

Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ και 26η Συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών του 
ΟΑΣΕ, Μπρατισλάβα.
(5 Δεκεμβρίου)

Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 
(10 Δεκεμβρίου)

Συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μη Ανοχής (ECRI), 
Στρασβούργο.
(11-13 Δεκεμβρίου) 

Εκπροσώπηση του Προέδρου της Βουλής στο 19ο Φόρουμ της Ντόχα.
(14-15 Δεκεμβρίου) 

12η Σύνοδος της Ολομέλειας της ΑΚΣ και Β΄ Μέρος Συνεδρίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
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της ΑΚΣ, Αττάλεια. 
(14-17 Δεκεμβρίου) 

Συνεδρία της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΚΣΣΕ, Φινλανδία. 
(15-16 Δεκεμβρίου)

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
(16-17 Δεκεμβρίου) 

Συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
τα Ανθρωπιστικά Θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ σε επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Συνέλευσης, 
Ουκρανία.
(17-18 Δεκεμβρίου) 

Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΕγΜ, 
Στρασβούργο. 
(18 Δεκεμβρίου) 

Συμμετοχή στην αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των 
βουλευτικών εκλογών, Ουζμπεκιστάν. 
(22 Δεκεμβρίου) 

2020

25η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας (CSPOC), Οττάβα.
(6-10 Ιανουαρίου)

Συμμετοχή στη 10η Σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
«IRENA», Άμπου Ντάμπι.
(10-12 Ιανουαρίου) 

Επαφές του Προεδρείου της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Ανθρωπιστικά Θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ, Βερολίνο. 
(15 Ιανουαρίου) 

1ο Μέρος Συνόδου 2020 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 
(27-31η Ιανουαρίου) 

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής, Αυστραλία. 
(8-14 Φεβρουαρίου)

Παράρτημα XV
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7ο Περιφερειακό Συνέδριο των Γυναικών-Βουλευτών της Κοινοπολιτείας (CWP) του CPA, 
Νησιά Φώκλαντ. 
(15-22 Φεβρουαρίου)

Πρώτη Προπαρασκευαστική Συνάντηση του Οικονομικού και Περιβαλλοντικού Φόρουμ του 
ΟΑΣΕ, Βιέννη.
(17-18 Φεβρουαρίου) 

Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020 και 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση στην ΕΕ, Βρυξέλλες.
(18-19 Φεβρουαρίου) 

45η Σύνοδος της Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, Βρυξέλλες. 
(20 Φεβρουαρίου) 

19η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, Βιέννη. 
(20-21η Φεβρουαρίου) 

14η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΣΜ, Αθήνα. 
(20-21η Φεβρουαρίου) 

Συμμετοχή σε συνεδρία της Επιτροπής της Ανθρώπινης Διάστασης του ΟΑΣΕ, Βιέννη.
(28 Φεβρουαρίου) 

16η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, Ζάγκρεμπ. 
(2-4 Μαρτίου)

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής, Αθήνα. 
(4-5 Μαρτίου) 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Άτυπη Τηλεδιάσκεψη του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ.
(25 Μαρτίου)

2η Τηλεδιάσκεψη του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ.
(8 Απριλίου) 

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην τρίτη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής 
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Επιτροπής για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU.
(21η Απριλίου) 

Τηλεσεμινάριο της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «The Economic Security Fallout of COVID-19». 
(22 Απριλίου) 

3η Τηλεδιάσκεψη του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ.
(27 Απριλίου)

Τηλεσεμινάριο με θέμα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τους προσφυγικούς καταυλισμούς: 
Βιώσιμη πρόσβαση στην ενέργεια σε ανθρωπιστικές καταστάσεις» του Διεθνούς Οργανισμού 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας «IRENA».
(28 Απριλίου) 

Τηλεδιάσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ. 
(30 Απριλίου) 

Τηλεδιάσκεψη της Αd hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της KΣ ΟΑΣΕ.
(6 Μαΐου)

Τηλεδιάσκεψη της ΚΣΜ με θέμα «Στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευθραυστότητα, 
τις Συγκρούσεις και τη Βία 2020-2025».
(6 Μαΐου) 

Τηλεδιάσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ.
(7 Μαΐου) 

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα 
Ανθρωπιστικά Θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
τη διατήρηση του δημοκρατικού ελέγχου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
(8 Μαΐου) 

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην τέταρτη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU. 
(13 Μαΐου) 

Τηλεσεμινάριο με θέμα «Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πανδημίας COVID-19» συμβούλων 
του Λευκού Οίκου, βουλευτών και ειδικών ηγετών. 
(14 Μαΐου) 

Τηλεδιάσκεψη σε συζήτηση με θέμα τον αντίκτυπο του COVID-19 στις συγκρούσεις στην 
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περιοχή του ΟΑΣΕ. 
(15 Μαΐου) 

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της 
ΚΣΣΕ. 
(15 Μαΐου) 

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
ΚΣΣΕ.
(20 Μαΐου) 

Τηλεσυζήτηση της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «COVID-19: A turning point for environmental 
protection?».
(22 Μαΐου) 

Τηλεσεμινάριο της Αd Ηoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα την 
προστασία προσφύγων και μεταναστών στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
(26 Μαΐου) 

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των 
Κρατών Μελών της ΚΣΣΕ.
(27 Μαΐου) 

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ. 
(28 Μαΐου) 

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ.
(29 Μαΐου) 

Συνεδρία του Προεδρείου και Ειδικών Αντιπροσώπων της ΚΣ ΟΑΣΕ.
(29 Μαΐου) 

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην πέμπτη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της ΙPU.
(2 Ιουνίου)

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
ΚΣΣΕ.
(2 Ιουνίου) 

Τηλεσυνάντηση της Ομάδας Στήριξης του «Δρόμου του Μεταξιού» στην ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα 
«Increased connectivity through transport and trade facilitation to reboot the economies in 
post-COVID-19 world: Is there a role for the OSCE PA?».

Παράρτημα ΧV
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(3 Ιουνίου)

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Θεμάτων της ΚΣΣΕ.
(4 Ιουνίου) 

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ.
(5 Ιουνίου) 

Τηλεδιάσκεψη της Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό Κόσμο.
(12 Ιουνίου) 

Τηλεσυζήτηση της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «Gendered Impacts of COVID-19».
(15 Ιουνίου) 

Τηλεδιάσκεψη των Προέδρων της COSAC.
(16 Ιουνίου)

Τηλεσεμινάριο της Βουλής των Λόρδων σε συνεργασία με την ΚΣ ΟΑΣΕ με τίτλο  «Protecting 
unaccompanied child refugees: Enabling relocations and preventing human trafficking».
(19 Ιουνίου)

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και 
Δεσμεύσεων των Κρατών Μελών του ΣτΕ.
(22 Ιουνίου)

Τηλεσυζήτηση της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «COVID-19 response in the diverse societies; challenges 
and opportunities for stability and social cohesion».
(22 Ιουνίου)

Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ. 
(23 Ιουνίου)

Τηλεδιάσκεψη της Πολιτικής Μετανάστευσης Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ.
(23 Ιουνίου)

Συνεδρία της Μικτής Επιτροπής (ΚΣΣΕ και Επιτροπή Υπουργών).
(25 Ιουνίου)

Τηλεσεμινάριο του CPA με τίτλο «The impact of COVID-19 on international trade: Looking at 
case studies in the UK & Africa».
(25 Ιουνίου) 

Τηλεδιάσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ.
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(26 Ιουνίου)

Τηλεδιάσκεψη του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με τους Προέδρους των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων των εθνικών κοινοβουλίων.
(26 Ιουνίου)

Τηλεσυνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «Countering Terrorism and Violent Extremism amidst 
the COVID-19 Pandemic».
(30 Ιουνίου)

Τηλεδιάσκεψη Κοινού Διαδικτυακού Διακοινοβουλευτικού Διαλόγου της ΚΣΜ, της ΚΣ ΟΑΣΕ 
και του Γραφείου για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας με θέμα «Καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού υπό τη σκιά της πανδημίας COVID-19».
(30 Ιουνίου) 

Τηλεσυζήτηση της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της  ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(6 Ιουλίου)

Τηλεδιάσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣ ΟΑΣΕ.
(7 Ιουλίου) 

Διαδικτυακό Σεμινάριο του Οικονομικού Πάνελ της ΚΣΜ με θέμα «Οικονομική ανάκαμψη μετά 
τον COVID-19 και στήριξη των Fintech, των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και των 
νεοφυών επιχειρήσεων».
(8 Ιουλίου) 

Τηλεδιάσκεψη της ΑΚΣ για τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 στα κράτη 
μέλη της Συνέλευσης. 
(9 Ιουλίου) 

Τηλεδιάσκεψη της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων και των Εισηγητών των 
Επιτροπών της ΔΣΟ.
(14 Ιουλίου) 

Τηλεδιάσκεψη του Προέδρου της Βουλής με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Προώθησης της 
Γνώσης κ. Mubarak Al Nakhi.
(14 Ιουλίου) 

5η Παγκόσμια Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της IPU.
(19-20 Αυγούστου)
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Παράρτημα XVI

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ 
ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

2019

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δρ Ibrahim Bin Abdulaziz Al-Assaf.
 (11 Σεπτεμβρίου)

Υπουργός Άμυνας της Αιγύπτου Στρατηγός Mohamed Zaki. 
(11 Σεπτεμβρίου)  

Πρόεδρος της Ιρλανδίας κ. Michael D. Higgins. 
(16 Σεπτεμβρίου) 

Πρώην Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Πρόεδρος της Ορθόδοξης Αυτοκρατορικής 
Παλαιστινιακής Εταιρείας κ. Sergey Stepashin.
(7 Οκτωβρίου) 

Συντονιστής Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του Κινήματος Αλλαγή, πρώην Υπουργός Παιδείας 
της Ελλάδας και πρώην Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ Σ ΟΑΣΕ) κ. Πέτρος Ευθυμίου. 
(15 Νοεμβρίου) 

Υπουργός Εξωτερικών του Κράτους της Παλαιστίνης κ. Riad Al-Malki. 
(22 Νοεμβρίου) 

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κοινοβουλίου (Συμβουλευτικού Συμβουλίου) της Σαουδικής 
Αραβίας δρ Abdullah Bin Salem bin Jamer Al-Mutani. 
(26 Νοεμβρίου) 

Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου κ. Ivan Brajović.
(26 Νοεμβρίου) 

Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου (Κάτω Βουλή) του Σουλτανάτου του Ομάν Σεΐχης 
Khalid Bin Hilal Al Maawali. 
(28 Νοεμβρίου) 

Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου του Μονακό κ. Stéphane Valeri.
(28 Νοεμβρίου) 

Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας κ. Hans Dahlgren. 
(29 Νοεμβρίου)
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Αντιπρόεδρος του Κινέζικου Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων (CPIFA) κ. Li Huilai.
(2 Δεκεμβρίου) 

Γενικός Γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο κ. Nasser Kamel. 
(2 Δεκεμβρίου) 

Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων κ. Στέλλα 
Κυριακίδου. 
(19 Δεκεμβρίου) 

2020

Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Κώστας Βλάσης.  
(30 Ιανουαρίου) 

Υπουργός Πολιτισμού, Τουρισμού και Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ  κ. Yogesh Bhattarai.
(15 Φεβρουαρίου)

•

•

•

•

•

Παράρτημα ΧVI
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Παράρτημα XVII
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Αρχηγός Αντιπροσωπίας
Αναπληρωματικό μέλος

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Νίκος Τορναρίτης           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

Άννα Θεολόγου     Μέλος                                      Ανεξάρτητοι 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ
 
 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου      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 

Ανδρέας Κυπριανού                   Μέλος                                      ΔΗΣΥ

Χρίστος Ορφανίδης                    Μέλος    ΔΗΚΟ
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COSAC 

 ΣΥΝΘΕΣΗ         ΙΔΙΟΤΗΤΑ             ΚΟΜΜΑ

Γιώργος Λιλλήκας     Αρχηγός αντιπροσωπίας  Συμμαχία Πολιτών

Νίκος Τορναρίτης      Μέλος                                      ΔΗΣΥ

Αδάμος Αδάμου      Μέλος       AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Άγγελος Βότσης      Μέλος       ΔΗΚΟ

Κωστής Ευσταθίου                     Μέλος     ΚΣ ΕΔΕΚ

Χρίστος Χρίστου     Μέλος    ΕΛΑΜ

Γι

                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

Στέφανος Στεφάνου     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

Παράρτημα ΧVII
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Μαρίνος Σιζόπουλος,          Αρχηγός αντιπροσωπίας            ΚΣ ΕΔΕΚ
πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Άμυνας

Γιώργος Λιλλήκας,          Μέλος                                    Συμμαχία Πολιτών
πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Ελένη Σταύρου                                Μέλος              ΔΗΣΥ

Άριστος Δαμιανού        Μέλος                                    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Ζαχαρίας Κουλίας                    Μέλος                                    ΔΗΚΟ

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ KΠΑΑ 

 ΣΥΝΘΕΣΗ         ΙΔΙΟΤΗΤΑ             ΚΟΜΜΑ

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Άγγελος Βότσης,            Αρχηγός αντιπροσωπίας            ΔΗΚΟ
πρόεδρος επιτροπής, 
ή
Μαρίνος Μουσιούττας,                ΔΗΚΟ
αναπληρώτης πρόεδρος 
επιτροπής

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Γιώργος Λιλλήκας,                                          Συμμαχία Πολιτών
πρόεδρος επιτροπής,
ή
Νίκος Τορναρίτης,                 ΔΗΣΥ
αναπληρώτης πρόεδρος 
επιτροπής

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας 

Αντρέας Φακοντής,                                         ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις
πρόεδρος επιτροπής,
ή
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά,                                                                ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις
αναπληρώτρια πρόεδρος 
επιτροπής

Παράρτημα XVII
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ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ

             ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ 

Δημήτρης Δημητρίου      Αρχηγός αντιπροσωπίας            ΔΗΣΥ

Νίκος Κέττηρος       Μέλος              ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις

Πανίκος Λεωνίδου                      Μέλος              ΔΗΚΟ

Ηλίας Μυριάνθους                      Μέλος                                              ΚΣ ΕΔΕΚ

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

             ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ 

Νίκος Τορναρίτης     Αρχηγός αντιπροσωπίας            ΔΗΣΥ

Χριστάκης Τζιοβάνης       Μέλος              ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις

Παράρτημα ΧVII
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Παράρτημα XVIII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΙΛΙΑΣ 
Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Αίγυπτος

Αρμενία

Αυστραλία

Αυστρία

Βέλγιο

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Βουλγαρία

Γαλλία

Γερμανία

Γεωργία

Εσθονία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ιαπωνία

Ινδία

Ιορδανία

Ιράν

Ιρλανδία

Ισραήλ

Ιταλία

Καναδάς

Κένυα

Κίνα

Κιργιζία

Κόστα Ρίκα

Κούβα 

Κουβέιτ

Λετονία

Λίβανος

Λιβύη

Λιθουανία

Μαρόκο

Μεξικό

Μολδαβία

Ουγγαρία

Ουκρανία

Πολωνία

Ρουμανία

Ρωσία

Σαουδική Αραβία

Σερβία

Σλοβακία

Σλοβενία

Σουηδία

Σρι Λάνκα

Συρία

Τσεχία

Φινλανδία
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•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ/ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Δημοτικό Σχολείο Περβολιών - Στ΄ τάξη
(2.10.2019)

Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (Κ.Β΄) - Στ΄ τάξη
(9.10.2019)

Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων - Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις
(10.10.2019)

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών (ΙΖ΄) - Στ΄ τάξη
(22.10.2019)

Grammar School, Λεμεσός - Ζ΄ τάξη
(4.11.2019)

Δημοτικό Πέρα Χωρίου Νήσου Α΄ - Στ΄ τάξη
(7.11.2019)

Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου - Ε΄,  Στ΄ τάξεις 
(19.11.2019)

Δημοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Γ΄) - Στ΄ τάξη
(21.11.2019)

Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα - Στ΄ τάξη
(28.11.2019)

Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης - Στ΄ τάξη
(2.12.2019)

Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας Α΄ (Κ.Β΄) - Στ΄ τάξη
(3.12.2019)

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φοιτητές Νομικής και Πολιτικών Επιστημών
(17.12.2019)

Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου - Α΄, Γ΄, Ε΄ τάξεις
(19.12.2019)

Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας Γ΄ - Β΄ τάξη
(20.12.2019)

Παράρτημα ΧIX
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•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς - Ε΄, Στ΄ τάξεις
(14.1.2020)

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φοιτητές Νομικής και Πολιτικών Επιστημών
(29.1.2020)

Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων επαρχίας Λευκωσίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
«Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
(3.2.2020)

Γυμνάσιο Ακρόπολης - Γ΄ τάξη
(4.2.2020)

Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων επαρχίας Λάρνακας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
«Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
(5.2.2020)

Γυμνάσιο Σολέας - Α΄, Β΄ τάξεις
(12.2.2020)

Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων επαρχιών Λεμεσού και Αμμοχώστου που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
(18.2.2020)

Γυμνάσιο Ανθουπόλεως - Α΄ τάξη
(20.2.2020)

Δημοτικό Σχολείο Ψημολόφου - Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις
(25.2.2020)

Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Δ΄ - Στ΄ τάξη
(25.2.2020)

Δημοτικό Σχολείο Ασίνου - Ε΄ τάξη
(26.2.2020)

St. Mary’s School, Λεμεσός - Ε΄ τάξη
(9.3.2020)

Δημοτικό Παραλιμνίου Α΄ - Στ΄ τάξη
(10.3.2020)

Παράρτημα XIX
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Παράρτημα XX

ΝΟΜΟΙ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ/ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ TON TOMEA ΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

ΚΔΠ 55/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Οι περί Εθελοντών-Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της 
Δημοκρατίας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2020.
Απορρίφθηκαν από την ολομέλεια του σώματος στις 13.3.2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

•

•

Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.7(Ι)/2020

Ν.8(Ι)/2020

Ν.15(I)/2020

Ν.109(Ι)/2020

Ν.110(Ι)/2020
ΚΔΠ 81/2020

ΚΔΠ 310/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής 
Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής 
Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και των 
Νεοσσών Πουλερικών Νόμος του 2020.
Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Πουλερικών Νόμος του 2020.
Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
Οι περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Χρήση Ταμιευτήρων Νερού 
για Ναυταθλητισμό) Κανονισμοί του 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

•

•

•

•

• 
•

•

Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.1(Ι)/2020

Ν.9(I)/2020

Ν.43(Ι)/2020
Ν.55(Ι)/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολόγητου Γεωγραφικού 
Αποκλεισμού Νόμος του 2019.
Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

•

•

•
•
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Ν.57(Ι)/2020

Ν.63(Ι)/2020
Ν.68(Ι)/2020

ΚΔΠ 245/2020

ΚΔΠ 259/2020
ΚΔΠ 363/2019

ΚΔΠ 417/2019

ΚΔΠ 367/2020

Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.
Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2020.
Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές 
Μελών του ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020.
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2019.
Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Καθορισμός Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) 
Κανονισμοί του 2019.
Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων 
Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.132(Ι)/2019

Ν.135(Ι)/2019

Ν.10(Ι)/2020

Ν.23(Ι)/2020

Ν.50(Ι)/2020

Ν.52(Ι)/2020

Ν.65(Ι)/2020

Ν.119(I)/2020
ΚΔΠ 308/2020

ΚΔΠ 380/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των 
Εργαζομένων στο πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Εργαζομένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 
2020.
Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι 
Υπηρεσίας) Νόμος του 2020.
Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων 
Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2020.
Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Χημικών Ουσιών (Εφαρμογή των Αρχών Ορθής

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Παράρτημα XX
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Εργαστηριακής Πρακτικής Κανονισμοί του 2020).
Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού CLP) 
Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού PIC) 
Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού REACH) 
Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Χημικών Ουσιών [Παραβάσεις του άρθρου 3 του 
Κανονισμού (ΕΕ) Αριθμ. 2017/852] Κανονισμοί του 2020.

ΚΔΠ 381/2020

ΚΔΠ 382/2020

ΚΔΠ 383/2020

ΚΔΠ 384/2020

Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.138(Ι)/2019

Ν.145(Ι)/2019

Ν.169(Ι)/2019

Ν.166(Ι)/2019

Ν.18(Ι)/2020

.

Ν.113(I)/2020

Ν.114(Ι)/2020

ΚΔΠ 56/2020

ΚΔΠ 57/2020

ΚΔΠ 379/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2019.
Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2019.
Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και 
Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019.
Καταψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος.
Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Καταψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος.
Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2020.
Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2019.
Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2019.
Οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου 
Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών 
Κανονισμοί του 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

•

•

•

•

Παράρτημα XX
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Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.89(Ι)/2020

Ν.90(Ι)/2020

Ν.104(Ι)/2020
Ν.106(Ι)/2020
Ν.128(Ι)/2020

Ν.129(Ι)//2020

Ν.130(Ι)/2020
Ν.131(Ι)/2020
Ν.132(Ι)/2020

Ν.133(Ι)/2020

Ν.134(Ι)/2020
ΚΔΠ 322/2019

ΚΔΠ 359/2020

ΚΔΠ 360/2020

ΚΔΠ 363/2020

ΚΔΠ 376/2020

ΚΔΠ 377/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος 
του 2020.
Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Ταχύπλοων Σκαφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλισης Ευθύνης Έναντι 
Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2020.
Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2020.
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Δικαιώματα Αναφορικά με 
Ποντοπόρα Εμπορικά Κυπριακά Πλοία) Κανονισμοί του 2019.
Οι περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) 
Κανονισμοί του 2020.
Οι περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Όροι Πρόσληψης και 
Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Άδειες και Πιστοποιητικά Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Κοινοτική Άδεια Ελεγκτή Εναέριας 
Κυκλοφορίας) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.160(Ι)/2019

Ν.161(Ι)/2019

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί της Δέκατης Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2013.
Ο περί της Δέκατης Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

•

•

Παράρτημα ΧΧ
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Ν.4(I)/2020

N.12(I)/2020

Ν.101(Ι)/2020

Ν.102(Ι)/2020
ΚΔΠ 414/2019

Νόμος του 2016.
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου 
Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί της Δέκατης Έβδομης Τροποποίησης του Συντάγματος 
Νόμος του 2017.
α.  Απόσυρση πρώτου  σκέλους της πρότασης  νόμου εκ μέρους του        
     εισηγητή.
β.  Καταψήφιση της πρότασης νόμου ως διαμορφώθηκε ύστερα   
     από την απόσυρση του πρώτου σκέλους αυτής ολομέλεια   
     6.12.2019.
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής Δικαστών Νόμος 
του 2020.
Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί 
του 2019.

•

• 
•

•

•
•

Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.150(I)/2019

Ν.173(Ι)/2019

Ν.14(I)/2020

Ν.16(Ι)/2020

Ν.17(Ι)/2020

Ν.19(Ι)/2020

Ν.39(Ι)/2020

Ν.45(Ι)/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και Εξουσιών του 
Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων στο Γενικό Λογιστή Νόμος του 
2019.
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2019.
Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020.
Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων 
και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 
Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

•

•

•

•

•

•

•

Παράρτημα ΧΧ
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Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.130(Ι)/2019

Ν.144(Ι)/2019

Ν.148(Ι)/2019

ΚΔΠ 342/2019

ΚΔΠ 364/2019

ΚΔΠ 388/2019

ΚΔΠ 389/2019

ΚΔΠ 108/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.
Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2019.
Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2019.
Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα 
κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
Οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και 
Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2019.
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

•

•

•

•

•

•

•

•

Ν.77(Ι)/2020

Ν.80(Ι)/2020

Ν.99(Ι)/2020

ΚΔΠ 82/2020

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2020.
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2020.
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) 
Νόμος του 2019.
Αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία στις 28.2.2020.
Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2019.
Αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία στις 21.2.2020.
Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2020.

•

• 

•

•

•

•

Παράρτημα ΧΧ
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Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.127(Ι)/2020

.
ΚΔΠ 40/2020

ΚΔΠ 41/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων 
του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.
Αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία στις 19.12.2019.
Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων 
Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2019.
Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

•

•

•

•

Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.165(Ι)/2019
Ν.96(Ι)/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες 
των Αγνοουμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

•
•

Αριθμός νόμου/ 
κανονισμών           

Ν.70(Ι)/2020
Ν.78(Ι)/2020

ΚΔΠ 364/2020

ΚΔΠ 365/2020

ΚΔΠ 366/2020

Συνοπτικός τίτλος 

Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Οστεοπαθητικών Νόμος του 
2018.
Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 
(Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) 
Κανονισμοί του 2020.
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) 
Κανονισμοί του 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

•
•

•

•

•

Παράρτημα ΧΧ
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•

•

• 

•

•

•

•

•

•

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ TON TOMEA NOMIKΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣ 

ΨΗΦΙΣΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Παράρτημα ΧΧΙ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
 
Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.257-2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψη Πνευμονοκονίασης)  (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.017-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.100-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.153-2018)

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.025-2019)

Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.187-2019)

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.188-2019)

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.055-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
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(Αρ. Φακ. 23.02.059.028-2018)

Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος Υποστατικών και Λήψη 
Δραστικών Μέτρων) Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020)

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.031-2020)

Ο περί Δήμων Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.032-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.011-2020)

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.012-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.110-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

Ο περί της Δέκατης Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.057.038-2016)

Ο περί της Δέκατης Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.02.058.088-2017)

Ο περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.117-2018)

Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.032-2019)

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.02.060.064-2019)

Ο περί της Εικοστής Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.02.060.066-2019)

Ο περί της 21ης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.02.060.067-2019)

Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά που Βρίσκονται 
σε Σύγκρουση με το Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και 
Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.113-2019)

Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.120-2019)

Ο περί της Ενδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019)

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.130-2019)

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.131-2019)

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.150-2019)

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.175-2019)

Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.002-2020)

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.024-2020)

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.052-2020)

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.053-2020)

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.184-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού 
Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.096-2019)

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.154-2019)

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.181-2019)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.190-2019)

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό 
και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.191-2019)

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.016-2020)

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.017-2020)

Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.030-2020)

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.088-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018)

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018)

Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.053-2019)

Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Ταμείο Προνοίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.054-2019)

Ο περί Σχολικού Εκφοβισμού και Ενδοσχολικής Βίας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση 
(Μέτρα Αντιμετώπισης) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.070-2019)

Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.118-2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση Βέλτιστων 
Διαθέσιμων Τεχνικών σε περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε Λίμνη τελμάτων και περί 
Διασπώμενου με Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί  του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019)

Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί 
του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019)

Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές Εγγυήσεις) 
Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019)
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Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.206-2019)

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.251-2019)

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς) 
Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.036-2020)

Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.118-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφυγών-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Ο περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής 
Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.093-2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.138-2017)
 
Ο περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και περί Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.044-2019) 

Ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος 
του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.066-2020)
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ TON TOMEA NOMIKΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Ο περί Μετονομασίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.121-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού για την Προώθηση, τη Δίκαιη Μεταχείριση και τη 
Διαφάνεια για τους Επιχειρηματικούς Χρήστες Επιγραμμικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης 
Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.099-2020)

Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων [Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/125] 
Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.101-2020)

Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων [Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005] 
(Καταργητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.102-2020)

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.115-2020)

Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό 
Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.117-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ο περί Κατώτατου Ορίου Μισθών (Προσωρινές Διατάξεις)  Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.02.059.093-2018)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.124-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

•

•

• 

•

•

•

•

•
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(Αρ. Φακ. 23.01.061.026-2020)

Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Άλλων Ωφελημάτων σε 
Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και  Εξαρτωμένους Αυτών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.037-2020)

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.063-2020)

Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.180-2020)

Ο περί Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.254-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.02.058.004-2017)

Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.009-2019)

Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.010-2019)

Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Προαγωγές Μελών Πυροσβεστικής εκτός Ειδικών 
Πυροσβεστών) Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.011-2019)

Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.024-2019)

Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019)

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.077-2019)

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019.

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•
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•

•
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(Αρ. Φακ. 23.01.060.108-2019)

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.109-2019)

Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.139-2019)

Ο περί της Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.239-2019)

 Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.058-2020)

Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.027-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Ο περί Εγγραφής Βελονιστών Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.017-2019)

Ο περί Εγγραφής Διατροφολόγων Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.020-2019)

Ο περί Βιοϊατρικών και Εξειδικευμένων Βιοϊατρικών Εργαστηρίων (Εγγραφή, Λειτουργία και 
Έλεγχος) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.148-2019)

Ο περί Εγγραφής Προσοντούχων Διευθυντών και Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων 
Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.149-2019)

Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων Οχημάτων (Άδεια 
Λειτουργίας, Έλεγχος και Εποπτεία) Νόμος του 2020.

Παράρτημα ΧΧΙΙ
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•
(Αρ. Φακ. 23.01.061.013-2020)

Ο περί Συνεργασίας των Πανεπιστημίων και Οργανισμού/Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμος 
του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.065-2020)

Παράρτημα ΧΧΙΙ
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IA’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Δ’ Σύνοδος

Γ’ ΜΕΡΟΣ 
παραστάσεις

γραφικές 
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*     I΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)

**   Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός των απουσιών κατά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας οφείλεται κυρίως στις 
       έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν συνεπεία της πανδημίας COVID-19.

Γραφικές παραστάσεις

255

Αριθμός και διάρκεια συνεδριάσεων της ολομέλειας

Παρουσία βουλευτών στις συνεδριάσεις της ολομέλειας (%)



*     I΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)

Γραφικές παραστάσεις

256

Νομοσχέδια

Προτάσεις Νόμου



* I΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)

***Τριάντα επτά (37) συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν διά τηλεδιασκέψεως.
    

Γραφικές παραστάσεις

257

Κανονισμοί

Αριθμός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών



*    I΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (2 Ιουνίου-15 Ιουλίου 2016)

Γραφικές παραστάσεις

258

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Θέματα Κεφαλαίου Τέταρτου και αυταπάγγελτα

Διακόσιες δέκα (210) απαντήσεις 
δόθηκαν σε ερωτήσεις 

προηγούμενων συνόδων. 
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IA’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Δ’ Σύνοδος

Δ’ ΜΕΡΟΣ φωτογραφίες 

261



262



12 Σεπτεμβρίου 2019:  Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής 
με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο 
Τασούλα.

Φωτογραφίες

13 Σεπτεμβρίου 2019: Εισαγωγή τεχνολογίας στις συνεδρίες 
της ολομέλειας με τη χρήση φορητών υπολογιστών και του 
προγράμματος «η-Συνεργασία».

30 Σεπτεμβρίου 2019:  Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής 
με πρέσβεις αραβικών κρατών με έδρα τη Λευκωσία, 
παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας κ. Κώστα Χαμπιαούρη και του πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Frederick καθηγητή κ. Γιώργου Δημοσθένους 
με θέμα την πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής για την 
προώθηση της αραβοφωνίας στην Κύπρο.

3-4 Οκτωβρίου 2019: Οι εργασίες του συνεδρίου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: 
Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση».
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4-6 Οκτωβρίου 2019: Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 
βουλευτές κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Κυριάκος Χατζηγιάννης 
και Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης στη 18η Φθινοπωρινή Συνάντηση 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στο Μαρακές. 

9 Οκτωβρίου 2019: Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 
στο περίπτερο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και 
Φίλων στο πλαίσιο του παγκύπριου οδικού εράνου του.

11 Οκτωβρίου 2019: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται σε 
αποχαιρετιστήρια συνάντηση τον πρέσβη της Ελλάδας κ. Ηλία 
Φωτόπουλο. 

16 Οκτωβρίου 2019: Η βουλευτής κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
συντονίστρια σε συζήτηση για την ισότητα των φύλων με θέμα 
«#Όχι Στη Βουλή Μου: Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές», 
που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Γυναικών Βουλευτών κατά 
τις εργασίες της 141ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης στο Βελιγράδι.

16 Οκτωβρίου 2019: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της 
Ιρλανδίας κ. Michael D. Higgins προσφωνεί ειδική συνεδρία 
της ολομέλειας της Βουλής.

Νοέμβριος 2019: Σύνδεση του κεντρικού κτιρίου της 
Βουλής με το Σπίτι του Πολίτη με οπτικές ίνες και σημαντική 
αναβάθμιση της σύνδεσης διαδικτύου στην ανώτερη 
προσφερόμενη ταχύτητα του 1Gbps.

Φωτογραφίες

264



4-12 Νοεμβρίου 2019:  Ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας κ. Li Zhanshou 
κατά την επίσκεψη κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στην Κίνα με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής.

7-8 Νοεμβρίου 2019: Ο βουλευτής 
κ. Δημήτρης Δημητρίου εκπροσωπώντας 
τον Πρόεδρο της Βουλής στο Ευρωπαϊκό
Περιφερειακό Συνέδριο, που συνδιοργάνωσαν 
τα Ηνωμένα Έθνη και η Ουγγαρία στη 
Βουδαπέστη, με θέμα «Πρόληψη της 
ακραίας τρομοκρατίας: Περιφερειακές 
πολιτικές αντιμετώπισης και μετριασμού 
του κινδύνου».

11 Νοεμβρίου 2019: 21η Σύνοδος της 
Βουλής των Γερόντων. 

19 Νοεμβρίου 2019: Επίσκεψη της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Συλά 
στη Λεμεσό.

20 Νοεμβρίου 2019: A΄ Τακτική Σύνοδος 
της Θ΄ Βουλευτικής Περιόδου της 
Κυπριακής Παιδοβουλής.

Φωτογραφίες
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20 Νοεμβρίου 2019: Ιδρυτική Σύνοδος 
της Παράλληλης Βουλής για το 
Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία 
και την Υγεία.

20 Νοεμβρίου 2019: Ιδρυτική Σύνοδος 
της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, 
την Καινοτομία και την Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση.



20 Νοεμβρίου 2019: Εσπερίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου με θέμα «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος: Οι κυπριακής καταγωγής θεμελιωτές 
του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα». 

22 Νοεμβρίου 2019: Ιδρυτική Σύνοδος 
της Παράλληλης Βουλής για την 
Κοινωνία των Πολιτών.

21η Νοεμβρίου 2019: Τέταρτη Σύνοδος 
της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

22 Νοεμβρίου 2019: Ιδρυτική Σύνοδος 
της Παράλληλης Βουλής για τον 
Πολιτισμό.

25 Νοεμβρίου 2019: 
Διάλεξη στην παρουσία των 

βουλευτών της επαρχίας Πάφου 
κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και 
Ηλία Μυριάνθους για τον ρόλο 

και τη λειτουργία της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στο Λύκειο και 

Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Η Βουλή στα Σχολεία των 
Ακριτικών/Απομακρυσμένων 

Περιοχών».

Φωτογραφίες

266

Τελετή μετονομασίας του 
Αμφιθεάτρου Α του Ευρωπαϊκού  

Πανεπιστημίου σε Αμφιθέατρο 
Σαριπόλων.



26 Νοεμβρίου 2019: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
αντιπροσωπία του Κοινοβουλίου (Συμβουλευτικού Συμβουλίου) 
της Σαουδικής Αραβίας με επικεφαλής τον Αναπληρωτή 
Πρόεδρο του σώματος δρ Abdullah Bin Salem bin Jamer 
Al-Mutani.

26-27 Νοεμβρίου 2019: 13η Διάσκεψη Προέδρων των 
Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης στη Λευκωσία, 
με συμμετοχή και Προέδρων/εκπροσώπων κοινοβουλίων 
χωρών της Μέσης Ανατολής.

28 Νοεμβρίου 2019: Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής 
με τον Πρόεδρο του Συμβουλευτικού Συμβουλίου (Κάτω 
Βουλή) του Σουλτανάτου του Ομάν σεΐχη Khalid Bin Hilal Al 
Maawali.

3 Δεκεμβρίου 2019: Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
μνήμης και τιμής για τον ιστορικό, ερευνητή και συγγραφέα 
Κώστα Π. Κύρρη.

5 Δεκεμβρίου 2019: 
Συνάντηση του Προέδρου 
της Βουλής με την Κεντρική 
Συντονιστική Επιτροπή, τις 
συντονιστικές επιτροπές και τους 
προέδρους των επιτροπών της 
Παράλληλης Βουλής.

Φωτογραφίες
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11 Δεκεμβρίου 2019:  Συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό 
του 2020. 

13 Δεκεμβρίου 2019: Επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Άμυνας στο στρατόπεδο Αντιστράτηγου Σωτήριου 
Σταυριανάκου της ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής σε συνάντηση με 
τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Εθνικού 
Συμβουλίου των ΗΑΕ  κ. Saqr Ghobash.

Φωτογραφίες
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16-17 Δεκεμβρίου 2019: Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας Αρμόδιο για Θέματα 
Τεχνητής Νοημοσύνης των ΗΑΕ κ. Sultan Al Olama.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Εθνικού 
Συμβουλίου των ΗΑΕ κ. Saqr Ghobash και τον Υπουργό 
Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ σεΐχη Abdullah 
Bin Zayed Al Nahyan.



23 Δεκεμβρίου 2019: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τις φιλαρμονικές της Αστυνομίας Κύπρου, της ΕΛΔΥΚ και της ΣΜΕΦ 
στον Πρόεδρο της Βουλής.

28 Δεκεμβρίου 2019:  Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με 
τον Πρόεδρο της Βουλής της Λιβύης κ. Aguila Saleh. 

3 Ιανουαρίου 2020: Εργαστήρι γελοιογραφίας για παιδιά 
στο Σπίτι του Πολίτη με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κυπρίων 
Γελοιογράφων κ. Σώτο Βοσκαρίδη.

8 Ιανουαρίου 2020: Συμμετοχή του Προέδρου  
της Βουλής στην 25η Διάσκεψη Προέδρων 
Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας, που 
διοργανώθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων 
του Καναδικού Κοινοβουλίου.

22 Ιανουαρίου 2020: 3η Συνάντηση των Επικεφαλής των Αντιπροσωπιών 
των Χωρών «GroupMed» στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την 
ΚΕΠΑΑ και την ΚΠΑΑ. 

Φωτογραφίες
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23 Ιανουαρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής επισκέπτεται 
το Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Η Βουλή στα Σχολεία των Ακριτικών/Απομακρυσμένων 
Περιοχών». 

28 Ιανουαρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράφει το 
βιβλίο επισκεπτών στο Μουσείο του Άουσβιτς-Μπίρκεναου 
στο πλαίσιο συμμετοχής του στην Τελετή Μνήμης για την 75η 

επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. 

30 Ιανουαρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας αρμόδιο για τον Απόδημο 
Ελληνισμό κ. Κώστα Βλάσση.

30 Ιανουαρίου 2020: Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης κ. Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος Λουκαΐδης και 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου σε εθιμοτυπική συνάντηση με τον 
νέο Πρόεδρο του σώματος κ. Rik Daems. 

5 Φεβρουαρίου 2020:  Ο Πρόεδρος της Βουλής παραλαμβάνει 
από τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Κύπρο κ. Αντρέα Κεττή την έκθεση του γραφείου του για το 
2019.

6 Φεβρουαρίου 2020: Επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παιδείας στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό Σχολείο, στο 
Γυμνάσιο και στο Λύκειο Σολέας στην Ευρύχου.

Φωτογραφίες
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Συνάντηση με τον Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας κ. David Hurley.

21η Φεβρουαρίου 2020: Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ κ. Στέλλα Κυριακίδου προσφωνεί την 
ολομέλεια της Βουλής.

25 Φεβρουαρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται τον 
νέο πρέσβη της Ελλάδας κ. Θεοχάρη Λαλάκο. 

Φωτογραφίες
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8-14 Φεβρουαρίου 2020: Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής ως επικεφαλής διακομματικής 
κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στην Αυστραλία.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Tony Smith και τον Πρόεδρο της 
Γερουσίας κ. Scott Ryan. 

21η Φεβρουαρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής σε εκδήλωση 
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Αστυνομίας Κύπρου για 
την ασφαλή μεταφορά παιδιών νηπιαγωγείου με λεωφορείο σε 
κατάλληλα παιδικά καθίσματα. 



28 Φεβρουαρίου 2020:  Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράφει το 
βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της 
Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ. 

4 Μαρτίου 2020: Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον 
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο 
κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα.

4 Μαρτίου 2020: Συνάντηση 
του Προέδρου της Βουλής με 

τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη 

διάρκεια επίσημης επίσκεψής του 
στην Αθήνα.
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26 Φεβρουαρίου 2020: Τελική σύσκεψη, υπό την προεδρία του 
Προέδρου της Βουλής, στο Σπίτι του Πολίτη, για τη δρομολόγηση 
υλοποίησης της πρωτοβουλίας της Βουλής για αναβάθμιση των 
χώρων για τα παιδιά με καρκίνο στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

27 Φεβρουαρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής προεδρεύει 
ευρείας σύσκεψης με θέμα την οργανωμένη και γενικευμένη 
δεντροφύτευση της Κύπρου.



16 Μαρτίου-12 Ιουνίου 2020: Συνέχιση των εργασιών της Βουλής με τηλεδιασκέψεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

1η Απριλίου 2020:  Ο Πρόεδρος της Βουλής καταθέτει 
στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα.

11 Απριλίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής και ο αντιπρόσωπος 
της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
κατά την παραλαβή ιατρικών αναλωσίμων από την Κίνα.

21η Απριλίου 2020: 
Ο Πρόεδρος της Βουλής σε τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια των 
εργασιών της τρίτης συνάντησης της Προπαρασκευαστικής 

Επιτροπής για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων 
Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής  Ένωσης.
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Μάιος 2020: Εγκαταστάσεις εξοπλισμού στο Συνεδριακό 
Κέντρο και δημιουργία χώρων εργασίας.

12 Μαΐου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής σε τηλεδιάσκεψη 
με τους αρχηγούς/εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων.

22 Μαΐου 2020: Ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης της 
ολομέλειας από το Συνεδριακό Κέντρο.

28 Μαΐου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται τον νέο 
Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Δημόκριτο 
Ζερβάκη. 

3 Ιουνίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται τον 
πρέσβη της Κίνας κ. Huang Xingyuan.
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22 Μαΐου 2020: Η πρώτη συνεδρία της ολομέλειας στο 
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.



10 Ιουνίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής σε συνάντηση με 
την επιστημονική συμβουλευτική ομάδα για τον κορωνοϊό.

12 Ιουνίου 2020: Συνάντηση για θέματα ψηφιακής υγείας 
με εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Υγείας της Παράλληλης 
Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση. 

14 Ιουλίου 2020: 
Δεύτερη τακτική συνεδρία της 
Παράλληλης Βουλής για τον 
Πολιτισμό.

14 Ιουλίου 2020:  
Σύσκεψη του Προέδρου της 
Βουλής με τον Υπουργό 
Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, την 
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, τον Υπουργό 
Εξωτερικών, τους πρυτάνεις 
των κυπριακών πανεπιστημίων 
και εκπροσώπους από 
τον Κυπριακό Οργανισμό 
Προώθησης Επενδύσεων 
(CIPA) αναφορικά με την 
πρωτοβουλία του Προέδρου 
της Βουλής για προώθηση 
της κυπριακής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 
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16 Ιουλίου 2020: 
Δεύτερη τακτική 

συνεδρία της 
Παράλληλης Βουλής 

για την Έρευνα, 
την Καινοτομία 

και την Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση.

21η Ιουλίου 2020: 
Δεύτερη τακτική 

συνεδρία της 
Παράλληλης Βουλής 
για την Κοινωνία των 

Πολιτών.

23 Ιουλίου 2020: 
Δεύτερη τακτική 

συνεδρία της 
Παράλληλης Βουλής 

για το Περιβάλλον, 
την Οικολογία-

Αειφορία και την 
Υγεία.
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29 Ιουλίου 2020: Εγκαίνια της έκθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Σπίτι του Πολίτη με θέμα «Εξήντα Χρόνια 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξήντα Παράθυρα στην Κοινοβουλευτική μας Ιστορία». 

28 Ιουλίου 2020: Έκθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στη Λεμεσό με θέμα «Οι Λατίνοι της Κύπρου». 

20 Αυγούστου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής και η Ύπατη 
Αρμοστής της Ινδίας κ. Madhumita Hazarika Bhagat σε 
συμβολική δενδροφύτευση στον περίβολο του Σπιτιού του 
Πολίτη.

19-20 Αυγούστου 2020: 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων 
Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.
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