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Φίλες και φίλοι,

Η ανά χείρας δίτομη έκδοση σκοπό έχει να παρουσιάσει το πολυσχιδές έργο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, η οποία ολοκλήρωσε, μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού, την Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδο της ιστορίας της. Ανταποκρινόμενη στις μεγάλες 

ευθύνες που απορρέουν από τον θεσμικό της ρόλο, η Βουλή προέβη σε σειρά νομοθετικών 

ρυθμίσεων, συνέχισε την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό κεκτημένο, άσκησε 

τον ενδεδειγμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, ανέπτυξε κοινοβουλευτική διπλωματία σε διμερές και 

πολυμερές επίπεδο, με επίκεντρο το κυπριακό πρόβλημα και τις συνεχιζόμενες και εντεινόμενες 

προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου, και επέδειξε δραστηριότητα πολιτιστικού χαρακτήρα, 

με την ευκαιρία και της συμπλήρωσης 60 χρόνων κοινοβουλευτικής ιστορίας. 

Ορόσημο ανάμεσα στις δύο τελευταίες συνόδους της υπό αναφορά περιόδου, της Πέμπτης Τακτικής 

Συνόδου και της Έκτακτης Συνόδου, τις οποίες επισκοπεί η παρούσα έκθεση πεπραγμένων, 

αποτελούν αδιαμφισβήτητα οι εκλογές της 30ής Μαΐου 2021, κατά τις οποίες ο λαός, ως η πηγή όλων 

των εξουσιών, εξέλεξε τους νέους αντιπροσώπους του και διαμόρφωσε ένα νέο κοινοβουλευτικό 

περιβάλλον με πλουραλιστικό χαρακτήρα. 

Η Βουλή ωστόσο, ομοίως κατά το ισχύον απαράβατο δόγμα περί κράτους, χαρακτηρίζεται από 

συνέχεια, διατηρεί δηλαδή τις βασικές στρατηγικές της επιλογές και τους πυλώνες πολιτικής της, 

ανεξάρτητα από τις αλλαγές που επέρχονται στα φυσικά πρόσωπα που την εκπροσωπούν. Στο πλαίσιο 

αυτό, το δεδηλωμένο όραμα της Βουλής για εκσυγχρονισμό εξακολουθεί να παραμένει κυρίαρχο, 

παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν σημειωθεί προς την κατεύθυνση αυτή με τη βελτίωση της 

λειτουργίας της, διά της ευρείας αναθεώρησης του Κανονισμού της, την προώθηση της διαφάνειας 

και την πρόληψη φαινομένων διαφθοράς, μέσω της υιοθέτησης του Κώδικα Αρχών και Κανόνων 

Δεοντολογίας για τα Μέλη της, την ενίσχυση της πολιτότητας και της συμμετοχικής δημοκρατίας, 

με τη θεσμοθέτηση και λειτουργία της Παράλληλης Βουλής κ.ά. Οι προκλήσεις αποτελούν προσίδιο 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής και η Βουλή, ως ο κατεξοχήν δημοκρατικός θεσμός του 

πολιτειακού μας συστήματος, θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των μεγάλων αλλαγών 

που συντελούνται, υπηρετώντας άμεσα και αποτελεσματικά την κοινωνία και τον πολίτη.

Για την επίτευξη του έργου που παρήχθη στις δύσκολες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης η Βουλή 

των Αντιπροσώπων απευθύνει τις οφειλόμενες ευχαριστίες στους εκπροσώπους της εκτελεστικής 

εξουσίας, ανεξάρτητων θεσμών, αλλά και αρχών και οργανωμένων συνόλων για τη συμβολή τους. 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τα μέλη της Βουλής, που εργάστηκαν σε κλίμα 

συναίνεσης και συνεργασίας, φέροντας σε πέρας την αποστολή τους, το προσωπικό, που στήριξε 

άοκνα την όλη προσπάθεια, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες για το πολύτιμο έργο τους, καθώς 

και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για τη σφαιρική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

 
Αννίτα Δημητρίου
Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων παρουσιάζει αναλυτικά το έργο που παρήγαγε η Βουλή των 

Αντιπροσώπων στους τομείς της νομοθετικής εργασίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της 

εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, των ερευνών, 

εκδόσεων και εκδηλώσεων, καθώς και της τεχνολογίας και πληροφορικής κατά την Πέμπτη 

Τακτική Σύνοδο και την Έκτακτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.  

Κατά την εν λόγω περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, λόγω 

της συνέχισης της υγειονομικής κρίσης που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, η Βουλή 

συνέχισε τις εργασίες της στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, ώστε να είναι εφικτή η τήρηση των 

αναγκαίων μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ, σε διοικητικό επίπεδο, λειτούργησε ως επί 

το πλείστον, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου διατάγματα και 

τις ρυθμίσεις στις οποίες προέβη η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 

υπηρεσίας, με τη φυσική παρουσία του απαραίτητου προσωπικού στην εργασία και την παράλληλη 

εξ αποστάσεως εργασία του υπόλοιπου προσωπικού.

Παρά τις πρακτικές δυσκολίες, που αναπόφευκτα επηρέασαν τις τρέχουσες εργασίες του σώματος 

σε όλα τα πεδία κοινοβουλευτικής δράσης, το κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις και 

παρήγαγε σημαντικό νομοθετικό έργο σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία. Στο επίκεντρο 

των νομοθετικών ρυθμίσεων παρέμεινε για δεύτερη χρονιά η στήριξη των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων και η απάμβλυνση των πολλαπλών προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία. 

Συναφώς με τις ειδικές περιστάσεις που δημιούργησε η πανδημία, αλλά και την έκτακτη ανάγκη 

που προέκυψε από τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν πολλές περιοχές το καλοκαίρι του 2021, 

η Βουλή, για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας και γενικά του δημόσιου συμφέροντος, 

ψήφισε συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς για τη διενέργεια δαπανών για τις οποίες δεν 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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υπήρχε πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμο του 2021.  Αναφορικά με τον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2021, αξίζει να αναφερθεί ότι αυτός αρχικά καταψηφίστηκε από το σώμα και 

η ψήφισή του κατέστη δυνατή μετά την κατάθεση νέου νομοσχεδίου και αφού η Βουλή ενέκρινε 

απόφαση για παραχώρηση εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπάνης από το κράτος για τον μήνα 

Ιανουάριο.

Πέραν του νομοθετικού έργου που παρήχθη, η Βουλή, όπως σε κάθε σύνοδο, προώθησε αριθμό 

νομοσχεδίων για εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ανέπτυξε 

δραστηριότητες που απορρέουν από τον ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δυστυχώς, στον τομέα αυτό το σώμα αντιμετώπισε και πάλι δυσχέρειες ως 

αποτέλεσμα της μη έγκαιρης κατάθεσης από την εκτελεστική εξουσία εναρμονιστικών νομοσχεδίων και 

κανονισμών, με αποτέλεσμα να ασκείται πίεση στη Βουλή για ταχεία ολοκλήρωση της εξέτασής τους.

Παράλληλα με το νομοθετικό της έργο, η Βουλή συνέχισε να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, τόσο στο 

πλαίσιο της υποβολής ερωτήσεων προς τους αρμόδιους υπουργούς και της αυτεπάγγελτης εξέτασης 

θεμάτων από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές όσο και ύστερα από εγγραφή τους στο Κεφάλαιο 

Τέταρτο στην ολομέλεια.  Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθεί η ολοκλήρωση των εργασιών της 

Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά 

Εκτεθειμένων Προσώπων, με βάση τους όρους εντολής της, και η υλοποίηση της εισήγησής της για 

δημοσίευση της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη» από την ολομέλεια.

Στον τομέα της άσκησης κοινοβουλευτικής διπλωματίας, παρά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις 

και τις δυσχέρειες στην πραγματοποίηση διά ζώσης συναντήσεων, που επηρέασαν σε σημαντικό 

βαθμό τις διεθνείς δραστηριότητες, η Βουλή ανέπτυξε, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό την 

τεχνολογία, πολυποίκιλες δράσεις, προωθώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Δημοκρατίας σε διμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Σημαντικός άξονας της 

κοινοβουλευτικής διπλωματίας υπήρξε η προβολή της προσήλωσης της Κύπρου ως κράτους δικαίου 

στο διεθνές δίκαιο και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και 

της απορρέουσας εξ αυτών διεκδίκησης των δικαίων του κυπριακού λαού όσον αφορά το κυπριακό 

πρόβλημα, καθώς και η ανάδειξη της Κύπρου ως παράγοντα ασφάλειας, σταθερότητας και γέφυρας 

διαλόγου και συνεργασίας στην ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  Διαρκής 

υπήρξε η ενημέρωση για τις αδιάλλακτες τουρκικές θέσεις, την τουρκική πολεμική ρητορική, τις 

εντεινόμενες προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και 

στο θέμα της κατεχόμενης Αμμοχώστου, η περίκλειστη πόλη της οποίας απειλείται με εποικισμό κατά 

παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αξιόλογο έργο η Βουλή συνέχισε να παρουσιάζει στον τομέα των μελετών, εκδόσεων και εκδηλώσεων, 

καίτοι ιδιαίτερα οι τελευταίες επηρεάστηκαν σημαντικά από την εφαρμογή των περιοριστικών 

μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά το 

επιστημονικό συνέδριο, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, «Ο θεσμός 

της Βουλής των Αντιπροσώπων (1960-2020)», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα χρόνων 

κοινοβουλευτικής ιστορίας, καθώς και το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 2020, στο οποίο η Βουλή 

παρουσίασε τις εκδόσεις της.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο εκδόθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, τα 

πρακτικά του Συνεδρίου για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, της εσπερίδας για τους Νικόλαο 

Ι. Σαρίπολο και Νικόλαο Ν. Σαρίπολο, τα ψηφίσματα που ενέκρινε η Βουλή από το 1960 έως το 2020, 

ενώ ειδικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν η έκδοση «Εξήντα χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξήντα 

παράθυρα στην κοινοβουλευτική μας ιστορία», η τρίγλωσση έκδοση για τους Λατίνους της Κύπρου, 

οι εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν για αντιμετώπιση των επιπτώσεων και προκλήσεων από την 

πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και οι εκδόσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για τη λειτουργία και 

το προφίλ της νεοεκλεγείσας την 30ή Μαΐου 2021 Βουλής κ.ά. Κατά την ίδια περίοδο εκπονήθηκαν, 
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καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, έρευνες και μελέτες προς υποστήριξη του κοινοβουλευτικού 

έργου.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ολοκληρώθηκε η μελέτη και τέθηκε σε ισχύ, μετά από έγκριση 

σχετικής απόφασης της ολομέλειας της Βουλής, ο Κώδικας Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για 

τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Κώδικας που υπήρξε Σύσταση της Ομάδας Κρατών κατά 

της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστής ως GRECO, αναμένεται να συμβάλει στην 

προώθηση της διαφάνειας, στην πρόληψη φαινομένων διαφθοράς, στην αντιμετώπιση θεμάτων που 

αφορούν σύγκρουση συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης (lobbying) κ.ά.

Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών  ευρεία υπήρξε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η χρήση της 

τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών.  Αναβαθμίστηκε υφιστάμενος εξοπλισμός και 

εγκαταστάθηκε νέος στους δύο ενοικιαζόμενους ορόφους του κτιρίου  «Ηλέκτρα» της Cyta, με το 

οποίο επιτεύχθηκε σύνδεση με οπτικές ίνες, συνεχίστηκε η απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων 

της ολομέλειας μέσω του καναλιού της Βουλής στο YouTube, της ιστοσελίδας της Βουλής και του 

ΚΥΠΕ,  εγκαταστάθηκε νέος server και ανανεώθηκε η σύνδεση με το σύστημα τηλεδιασκέψεων, 

πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη χρήση εργαλείων τηλεργασίας, του 

Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου, το οποίο αναβαθμίστηκε, του συστήματος η-Συνεργασία, 

καθώς και άλλων σύγχρονων εφαρμογών.  Παράλληλα, συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση πολύτιμου 

ιστορικού υλικού, παλαιών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης της Βουλής κ.ά.

Με τη χρήση της τεχνολογίας κατέστη δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της Παράλληλης Βουλής, 

της Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, της Βουλής για το 

Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, της Βουλής για τον Πολιτισμό, της Βουλής για την 

Κοινωνία των Πολιτών, της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και της Κυπριακής Παιδοβουλής, στις 
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οποίες προστέθηκε η Βουλή για την Επιχειρηματικότητα.  Στο πλαίσιο του πρωτοπόρου αυτού θεσμού, 

στόχος του οποίου είναι να ενισχυθεί η συμμετοχική δημοκρατία και η πολιτότητα, καθιερώνεται 

ένας δομημένος διάλογος μεταξύ της νομοθετικής εξουσίας και της κοινωνίας των πολιτών. Στο 

πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων μεταξύ μελών επιτροπών της Παράλληλης 

Βουλής και μελών κοινοβουλευτικών επιτροπών, ενώ μέλη της Παράλληλης Βουλής παρακάθησαν 

ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Τέλος, σημειώνεται ότι, μετά τον τερματισμό των διαδικασιών για την ανέγερση του νέου κτιρίου της 

Βουλής, το νομοθετικό σώμα, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα  οξύ στεγαστικό πρόβλημα, ύστερα και από 

την πρόσληψη νέων λειτουργών για ενίσχυση της στελέχωσης του προσωπικού, προέβη σε μίσθωση 

δύο ορόφων σε παρακείμενο κτίριο της Cyta, λύση που ωστόσο δεν ικανοποιεί, λόγω κυρίως της 

διασποράς του προσωπικού, γεγονός που δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τον συντονισμό και τη 

συνεργασία τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και μεταξύ των στελεχών των ίδιων των υπηρεσιών 

στα διάφορα στάδια διεκπεραίωσης της εργασίας. 
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Κατά την υπό επισκόπηση Πέμπτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου και της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου 
πραγματοποίησαν συνολικά τετρακόσιες ενενήντα (490) συνεδρίες εκ των οποίων η  μία (1) έλαβε 
χώρα διά τηλεδιασκέψεως. Κατά την Έκτακτη Σύνοδο πραγματοποιήθηκαν εξήντα (60) συνεδρίες. 
Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές 
Παραστάσεις. 

Η κατά την Πέμπτη Σύνοδο παρατηρηθείσα μείωση του αριθμού συνεδριών κατά σαράντα μία (41), 
σε σύγκριση με την Τέταρτη Σύνοδο της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου κατά την οποία είχαν 
πραγματοποιηθεί πεντακόσιες τριάντα μία (531) 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 Πέμπτη Σύνοδο κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή διακόσια 
δεκατέσσερα (214) συνολικά νομοσχέδια. Κατατέθηκαν επίσης ενενήντα τέσσερις (94) 
κανονισμοί, εκ των οποίων είκοσι έξι (26) αφορούσαν σε σχέδια υπηρεσίας θέσεων στον 
δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κατά την ίδια σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή 
εκατόν εξήντα εννέα (169) προτάσεις νόμου. 

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία είκοσι τρία (23) 
νομοσχέδια και δέκα (10) κανονισμοί, εκ των οποίων τέσσερις (4) αφορούσαν σε σχέδια 
υπηρεσίας θέσεων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Περαιτέρω, κατατέθηκαν 
στη Βουλή τέσσερις (4) προτάσεις νόμου. Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες 
συνόδους παρατίθενται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

Περαιτέρω, αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία δεκαέξι (16) νομοσχέδια, τα πλείστα 
εκ των οποίων είχαν κατατεθεί σε παλαιότερες συνόδους και/ή περιόδους και πέντε (5) 
κανονισμοί, ενώ με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους αποσύρθηκαν επίσης πέντε (5) 
προτάσεις νόμου. 

Κατά την Πέμπτη Σύνοδο ψηφίστηκαν σε νόμους εκατόν ογδόντα δύο (182) 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 ογδόντα έξι (86) 
προτάσεις νόμου, εκ των οποίων ορισμένες είχαν κατατεθεί σε προηγούμενες συνόδους, και 
εγκρίθηκαν εκατόν ένας (101) κανονισμοί. 
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Κατά την  Έκτακτη Σύνοδο ψηφίστηκαν σε νόμους έξι (6) νομοσχέδια, δύο (2) προτάσεις 
νόμου και εγκρίθηκαν τέσσερις (4) κανονισμοί. Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες 
συνόδους παρατίθενται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. Υπογραμμίζεται επίσης 
ότι κατά την Πέμπτη Σύνοδο ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του επείγοντος κατ’ επίκλησιν 
του άρθρου 73.5 του συντάγματος, ήτοι αυθημερόν, δύο (2) νομοσχέδια, εφτά (7) προτάσεις 
νόμου και ένας (1) κανονισμός. Σημειώνεται επίσης ότι ένα (1) σχέδιο απόφασης ψηφίστηκε 
με τη διαδικασία του επείγοντος κατ’ επίκλησιν του Κανονισμού 51Α του Κανονισμού της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα, στον αριθμό των ψηφισθέντων με τη διαδικασία 
του επείγοντος κατά τη διάρκεια της ισχύος των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία 
περιλαμβάνονται ένα (1) νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε  στις 9 Οκτωβρίου 2020, μία (1) 
πρόταση νόμου, που ψηφίστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2021, τρεις (3) προτάσεις νόμου, που 
ψηφίστηκαν στις 4 Φεβρουαρίου 2021, δύο (2) προτάσεις νόμου, που ψηφίστηκαν στις 11 
Φεβρουαρίου 2021, ένα (1) νομοσχέδιο, το οποίο  ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 2021, μία (1) 
πρόταση νόμου, που ψηφίστηκε στις 2 Απριλίου 2021, καθώς και ένας (1) κανονισμός και 
ένα (1) σχέδιο απόφασης, που εγκρίθηκαν στις 22 Απριλίου 2021.

Τα ψηφισθέντα κατά την Πέμπτη Σύνοδο νομοσχέδια και προτάσεις νόμου, όπως και οι 
εγκριθέντες κανονισμοί κατά επιτροπή, με αναφορά στη δοθείσα αρίθμησή τους για σκοπούς 
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, περιλαμβάνονται στον Τόμο Β´ 
της παρούσας έκθεσης πεπραγμένων.

Κατά την ίδια σύνοδο καταψηφίστηκαν τέσσερα (4) νομοσχέδια, εκ των οποίων το ένα (1) 
ήταν ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2021, ένα (1) ήταν εναρμονιστικό και ένα (1) είχε 
κατατεθεί με τη διαδικασία του επείγοντος κατ' επίκλησιν του άρθρου 73.5 του συντάγματος. 
Καταψηφίστηκαν επίσης τρεις (3) προτάσεις νόμου. 

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο ψηφίστηκαν με την ίδια διαδικασία δύο (2) νομοσχέδια στις 8 
Ιουλίου 2021. 

Τα ψηφισθέντα σχέδια νόμου, οι εγκριθέντες κανονισμοί και σχέδια απόφασης με τη διαδικασία 
του επείγοντος αναφέρονται στον Τόμο Β΄.  

Κατά τις υπό αναφορά συνόδους, 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 στοιχεία αναφορικά με την κατάθεση 
εγγράφων παρατίθενται στο Παράρτημα XI, B΄ Μέρος. 

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 
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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 τους ανέρχονται στις εκατόν εβδομήντα τρεις (173).

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 τις Πέμπτη και Έκτακτη Συνόδους 
της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου συγκαταλέγονται οι ακόλουθες νομοθεσίες:

Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας αναφορικά με το Καταστατικό του Διεθνούς 
Οργανισμού East Mediterranean Gas Forum (EMGF) (Κυρωτικός) Νόμος του 2021.
(Κύρωση της διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κύπρου, της 
κυβέρνησης του Ισραήλ, της κυβέρνησης της Αιγύπτου, της κυβέρνησης της Ελλάδας, της 
κυβέρνησης της Ιταλίας, της κυβέρνησης της Ιορδανίας και της κυβέρνησης της Παλαιστίνης 
αναφορικά με το Καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού EMGF, η ίδρυση του οποίου έχει 
σκοπό τη μεταξύ των ιδρυτικών της μελών συνεργασία για τη διαχείριση της βιώσιμης, 
αποτελεσματικής και περιβαλλοντικά συνειδητής ανάπτυξης, χρήσης και διατήρησης των 
αποθεμάτων φυσικού αερίου προς όφελος των λαών τους.)

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020.
[Δυνατότητα καταβολής οφειλών φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε έξι ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις σε χρονικό ορίζοντα έξι μηνών.]

O περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2020.
(Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του βασικού νόμου, οι οποίες 
αφορούν την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από ενυπόθηκο δανειστή, μέχρι την 31η Μαρτίου 
2021 στην περίπτωση κύριας κατοικίας η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000 και 
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επαγγελματικής στέγης πολύ μικρής επιχείρησης.)

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αναστολή της καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ για την καθορισμένη φορολογική περίοδο 
που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει την 
31η Ιανουαρίου 2021 και παραχώρηση ευχέρειας καταβολής του σε τρεις ισόποσες δόσεις 
καταβλητέες τη 10η Απριλίου, τη 10η Μαΐου και τη 10η Ιουλίου του έτους 2021, με στόχο 
τη διευκόλυνση των οφειλετών οι οποίοι έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της κρατούσας 
πανδημίας.)

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
(Παράταση, κατά τρεις μήνες, της υποχρέωσης καταβολής της έκτακτης αμυντικής εισφοράς 
αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος που αφορά το φορολογικό έτος 2018, ήτοι 
μέχρι την 30ή Απριλίου 2021, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε τόκων ή/και προστίμων, 
με στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών οι οποίοι έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της 
κρατούσας πανδημίας.)

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Επέκταση της περιόδου για την οποία παραχωρείται πίστωση φόρου σε ιδιοκτήτες οι οποίοι 
ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία στεγάζονται επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων 
έχει ανασταλεί με βάση το περί Λοιμοκάθαρσης (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021 και οι οποίοι προβαίνουν 
σε εθελοντική μείωση του ενοικίου.]

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021.
[Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς των ιδιοκτητών 
οι οποίοι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου για την ενοικίαση ακίνητης 
ιδιοκτησίας στην οποία στεγάζονται επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί 
με βάση το περί Λοιμοκάθαρσης (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του 
Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021.]

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.]

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Παραχώρηση δυνατότητας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών με δόσεις σε 
οφειλέτες οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις λόγω 
των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.)
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Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.
(Διαγραφή των χρηματικών και λοιπών επιβαρύνσεων για μη έγκαιρη υποβολή φορολογικής 
δήλωσης, καθώς και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, κατά την περίοδο μεταξύ Μαρτίου και 
Μαΐου 2020, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν 
έγκαιρα στις πιο πάνω υποχρεώσεις ένεκα της υποχρεωτικής αναστολής οικονομικών 
δραστηριοτήτων λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.)

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.
[Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του βασικού νόμου, που αφορούν 
στην πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή, μέχρι την 31η Ιουλίου 
2021 στην περίπτωση: 

1. κύριας κατοικίας η οποία χρησιμοποιείται για τη διαμονή του χρεώστη και της οικογένειάς 
του για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών κατ’ έτος και η αξία της δεν υπερβαίνει κατ’ 
ανώτατο όριο τις €500.000 .

2. επαγγελματικής στέγης πολύ μικρής επιχείρησης που εργοδοτεί λιγότερα από δέκα 
πρόσωπα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα €2.000.000 .

3. αγροτεμαχίου του χρεώστη η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €250.000.]

Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την 
Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμος του 
2021.
[Παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ύψους μέχρι ενός δισεκατομμυρίου 
ευρώ (€1.000.000.000) σε πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την εκ μέρους τους παραχώρηση 
νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που 
καθίστανται δικαιούχοι, για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν για 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με απώτερο 
στόχο τη στήριξη της οικονομίας κατά την τρέχουσα έξαρση της νόσου COVID-19.]

Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του Εφόρου Φορολογίας 
ή του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας, σε περίπτωση που η θέση αυτού κενωθεί είτε με 
απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, από τον γενικό διευθυντή 
του Υπουργείου Οικονομικών ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο μέχρι 
την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης, η διαδικασία της οποίας εν πάση περιπτώσει πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέχρι την 6η Ιουλίου 2022.)

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021.
[Παράταση της στοχευμένης αναστολής της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων 
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μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η έξαρση της πανδημίας COVID-19, και 
αναθεώρηση της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων που καλύπτονται από την αναστολή, ώστε 
ο προτεινόμενος νόμος να εφαρμόζεται για κύρια κατοικία μέχρι το ποσό των τριακοσίων 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), επαγγελματική στέγη με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 
το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€750.000) και για αγροτεμάχιο μέχρι το 
ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000).] 

(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 51.1 του 
συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την αναπομπή. Ακολούθως, έγινε 
Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.)

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020. 
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου βάσει του οποίου ορισμένες νομικές οντότητες, ήτοι 
εταιρείες, συνεργατικές εταιρείες και άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις 
θα μπορούν να εγγραφούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις.)

Ο περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού 
και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021.
(Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το σύστημα διαχείρισης και προστασίας 
των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Δημοκρατίας και εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 
2013 σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών της ΕΕ».)

Ο περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 2020.
(Θεσμοθέτηση της πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και 
ενδοσχολικής βίας.  Ειδικότερα: 

1.   Σύσταση Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας σε κάθε σχολείο 
για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. 

2.  Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ασφαλούς Σχολείου και Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου 
για την εποπτεία, τον συντονισμό και την υλοποίηση της πολιτικής του αρμόδιου 
υπουργείου.  

3.  Σύσταση Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας για την 
επιστημονική και συμβουλευτική καθοδήγηση του αρμόδιου υπουργού.)

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον 
αθλητισμό και ρυθμίσεις για εκπόνηση από τον ΚΟΑ σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό, 
κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας, καθώς και οδηγού καθοδήγησης για τον χειρισμό 
περιπτώσεων εκφοβισμού και άλλων αδικημάτων εναντίον αθλητών και ατόμων που 
εμπλέκονται στον αθλητισμό.)
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Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας η οποία ενοποιεί, εκσυγχρονίζει και κωδικοποιεί συγκεκριμένες 
νομοθεσίες που ρυθμίζουν θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των 
καταναλωτών και ενισχύει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του διευθυντή της Υπηρεσίας 
Προστασίας Καταναλωτή.)

Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Παροχή εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να τερματίσει τις λειτουργίες και τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και να ρυθμίσει τη διαδικασία διάλυσης και 
εκκαθάρισης αυτής, εκδίδοντας για τον σκοπό αυτό σχετικό διάταγμα.)

Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της Επιτροπής 
Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Σιτηρών 
Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και να 
μεταφερθούν οι θέσεις και το προσωπικό στη διοίκηση του ίδιου υπουργείου ή στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με την 
περίπτωση.)

Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για 
Ανθρώπινη Χρήση Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει τη διατήρηση αποθεμάτων πρώτων υλών 
ζωοτροφών και σιτηρών για ανθρώπινη χρήση.)

Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης 
Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση σχεδίου πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Επιτροπής 
Σιτηρών Κύπρου, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου δύναται να επιτρέψει 
την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση των υπαλλήλων της, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 
υποβάλουν σχετικό γραπτό αίτημα.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Ειδική παροχή σύνταξης σε πρόσωπα με θαλασσαιμία, ανάλογη της θεσμοθετημένης 
σύνταξης από τα πενήντα έτη της ηλικίας τους και μέχρι την κανονική συντάξιμη ηλικία, 
νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισφορών, για λήψη θεσμοθετημένης σύνταξης 
από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

O περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.)

Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά που 
Βρίσκονται σε Σύγκρουση με τον Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής 

•

•

•

•

•

•

•

•

Α.   Νομοθετικό έργο, νομική υποστήριξη και
κοινοβουλευτικός έλεγχος

Α.   Νομοθετικό έργο, νομική υποστήριξη και
κοινοβουλευτικός έλεγχος



28

Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος του 2021.
[Θέσπιση συστήματος ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά και πρόληψης και 
αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας μέσω της εγκαθίδρυσης νέων δομών και 
διαδικασιών απεμπλοκής των παιδιών από το σύστημα δικαιοσύνης, καθώς και εναρμόνιση 
της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 2016/800 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις δικονομικές 
εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών».]

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμοί του 2020.
[Θέσπιση κανονισμών για τον καθορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προληπτικής 
οδοντιατρικής φροντίδας υγείας από οδοντιάτρους στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος 
Υγείας (ΓΕΣΥ), του τρόπου αμοιβής τους, των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας από αυτούς, της διαδικασίας εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), καθώς και τον 
καθορισμό τήρησης αρχείου από αυτούς.]

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και ειδικότερα  διαγραφή του 
προβλεπόμενου στην ισχύουσα νομοθεσία λόγου αποκλεισμού οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση παραδοχής αυτού ή υποβολής καταγγελίας εναντίον του, καθώς η παραδοχή 
γεγονότων ή η διάπραξη πράξεων, είτε ενώπιον των ανακριτικών αρχών είτε ενώπιον 
αρμόδιου δικαστηρίου, σε σχέση με έναν από τους προβλεπόμενους λόγους αποκλεισμού 
συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.)

Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Μεταφορά της αρμοδιότητας εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω νόμου από τον 
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας, εισαγωγή 
μεταβατικών διατάξεων για αδειοδότηση χρήσεων ή δραστηριοτήτων πριν από την έγκριση 
του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, καθώς και εισαγωγή εξουσιοδοτικών διατάξεων 
για έκδοση κανονισμών, οι οποίοι δύνανται να θεσπίζουν αδικήματα και διοικητικές 
παραβάσεις, καθώς και αντίστοιχες ποινές και διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση 
παράβασης των προνοιών αυτών.)

Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών για διασφάλιση ενός γενικότερου πλαισίου περαιτέρω 
αποτελεσματικής υλοποίησης των διατάξεων του περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου στον οποίο αυτοί ερείδονται.)

Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί 
του 2021.

•

•

•

•

•
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•

•

(Θέσπιση κανονισμών για διασφάλιση συγκεκριμένου πλαισίου αποτελεσματικής δημόσιας 
διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Δήλωσης Πολιτικής, αλλά και της κατάρτισης του 
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.)

Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.
[Θέσπιση ειδικών μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, 
την προστασία και στήριξη των θυμάτων τέτοιας βίας, καθώς και την εξάλειψη των έμφυλων 
διακρίσεων, ως προτρέπει τα συμβαλλόμενα κράτη η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 
Βίας (γνωστής ως Σύμβαση της  Κωνσταντινούπολης), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία 
(ΚΔ) έχει κυρώσει με τον υπ’ αριθ. 14(ΙΙΙ) του 2017 Νόμο.]

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Έγκριση Κώδικα Αρχών και 
Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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 για 
ορισμένα θέματα, όπως το επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς, την 
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 για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

1.4. Τροποποιήσεις του συντάγματος
Κατά την Πέμπτη Σύνοδο ψηφίστηκε μία (1) τροποποίηση  του συντάγματος, ήτοι ο περί της 
Δέκατης Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2020, με τον οποίο τροποποιήθηκε 
το άρθρο 146 του συντάγματος, ώστε να παρασχεθεί δυνατότητα να ορίζεται διά νόμου η 
προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

1.5. Κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί νομικών προσώπων      
          δημόσιου δικαίου

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2021 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 
Υπουργείο Οικονομικών στις 9 Οκτωβρίου 2020 και παραπέμφθηκε στην καθ’ ύλην αρμόδια 
επιτροπή, ήτοι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, προς 
εξέταση και υποβολή σχετικής έκθεσης προς το σώμα.
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Στις 10 Δεκεμβρίου 2020 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης 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 2021 ήταν τριήμερη, ήτοι άρχισε το απόγευμα της 15ης 

Δεκεμβρίου 2020 με τις ομιλίες των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων και συνεχίστηκε 
κατά τη 16η Δεκεμβρίου 2020 με ομιλίες βουλευτών. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα 
της 17ης Δεκεμβρίου 2020 και ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2021 καταψηφίστηκε 
από το σώμα. Υπέρ της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού τάχθηκαν είκοσι τέσσερις (24) 
βουλευτές και εναντίον είκοσι εννέα (29).

Το Υπουργείο Οικονομικών αντιλαμβανόμενο την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης 
λειτουργίας του κράτους και διερμηνεύοντας τις θέσεις της πλειοψηφίας των μελών 
της Βουλής, όπως αυτές είχαν εκφραστεί κατά τη συζήτηση του καταψηφισθέντος 
προϋπολογισμού, κατέθεσε νέο νομοσχέδιο για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 στις 
14 Ιανουαρίου 2021.   

Συναφώς, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2021 εγκρίθηκε από το σώμα την 21η Ιανουαρίου 
2021 με είκοσι εννέα (29) ψήφους υπέρ και είκοσι έξι (26) ψήφους εναντίον.

Σημειώνεται ότι λόγω της καταψήφισης αρχικά του κρατικού προϋπολογισμού του 2021 
η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε στις 17 Δεκεμβρίου 2020 την παραχώρηση 
εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπάνης από το κράτος για τον μήνα Ιανουάριο 
(δωδεκατημόριο).  Περαιτέρω, στις 10 Δεκεμβρίου 2020 και στις 28 Ιανουαρίου 2021 
εγκρίθηκαν με απόφαση της Βουλής διαδοχικά δύο (2) δωδεκατημόρια, δηλαδή αποφάσεις 
για τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο του 2021, αντίστοιχα.

Μελετήθηκαν επίσης και προωθήθηκαν προς έγκριση στην ολομέλεια του σώματος οι 
προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου για το οικονομικό έτος 2021, οι 
οποίοι ανέρχονται συνολικά στους σαράντα τρεις (43).

Κατά την ίδια σύνοδο εγκρίθηκαν επίσης δύο (2) συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί για 
τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 και ένας (1) συμπληρωματικός προϋπολογισμός για 
τους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. 

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο εγκρίθηκαν επίσης δύο (2) συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί για 
τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021. 

1.6.  Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά την 
Πέμπτη Σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή συνολικά σαράντα εννέα (49) νομοσχέδια, εκ των 
οποίων ψηφίστηκαν σε νόμους δεκατέσσερα (14), και είκοσι έξι (26) κανονισμοί, εκ των 
οποίων εγκρίθηκαν δεκαέξι (16).
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Κατά την Έκτακτη Σύνοδο κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία εννέα (9) νομοσχέδια και 
επτά (7) κανονισμοί, εκ των οποίων εγκρίθηκε ένας (1). 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.

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

Κατά τις υπό επισκόπηση Πέμπτη και Έκτακτη Συνόδους της Ενδέκατης Βουλευτικής  Περιόδου 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή προς επανεξέταση κατ' επίκλησιν του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος δεκαοκτώ (18) νόμους.

Από το σύνολο των αναπεμφθέντων νόμων πέντε (5) αναπομπές έγιναν αποδεκτές από το 
σώμα και πέντε (5) από αυτές έγιναν εν μέρει αποδεκτές και  ψηφίστηκε αναδιαμορφωμένο 
κείμενο.  Όλοι οι αναπεμφθέντες νόμοι 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 έντεκα (11) νόμους, εκ των 
οποίων ο ένας ψηφίστηκε κατά την Έκτακτη Σύνοδο. Οι αναφερθέντες νόμοι αναφέρονται 
αναλυτικά στον Τόμο Β΄.

1.9.  Αιτήματα αποδέσμευσης κονδυλίων

Κατά την υπό επισκόπηση Πέμπτη Σύνοδο αποδεσμεύτηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή 
αριθμός κονδυλίων, με σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών από 
υπουργεία ή και 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 
εκατόν είκοσι πέντε (125) αποδεσμεύσεις κονδυλίων, εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι 
τέσσερις (124) αφορούσαν στον κρατικό προϋπολογισμό και η μία (1) σε προϋπολογισμούς 
νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο εγκρίθηκαν επίσης είκοσι (20) αποδεσμεύσεις κονδυλίων, 
εκ των οποίων οι δεκαεννέα (19) αφορούσαν στον κρατικό προϋπολογισμό και η μία (1) 
προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

1.10. Αιτήματα εξαίρεσης από την αναστολή πλήρωσης θέσεων

Η καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή εξέτασε κατά την Πέμπτη Σύνοδο ενενήντα πέντε (95) αιτήματα 
εξαίρεσης από την αναστολή πλήρωσης θέσεων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο 
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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 ενενήντα επτά (97) 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.

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο εξετάστηκαν επίσης δεκαπέντε (15) αιτήματα εξαίρεσης από την 
αναστολή πλήρωσης θέσεων 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.

Α.2.  Νομική υποστήριξη
Μετά τη σύσταση, τον Μάρτιο του 2019, αμιγούς νομικού τμήματος κάτω από την Υπηρεσία 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, με στόχο τη στήριξη του νομοθετικού έργου σε επίπεδο 
πρωτίστως κοινοβουλευτικών επιτροπών, ο εν λόγω τομέας συνέχισε να ενεργεί κατά 
συμβουλευτικό και/ή παρεμβατικό ρόλο, συμβάλλοντας κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων 
στη συζήτηση και διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.  

Στο πλαίσιο αυτό συνεχίστηκε η παρακολούθηση του νομοθετικού έργου και η ετοιμασία και 
προώθηση σημειωμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές επί καθαρά νομικής φύσεως 
ζητημάτων, τα οποία εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης σε κατατεθειμένα στη Βουλή 
νομοσχέδια, προτάσεις νόμου και κανονισμούς. 

Η επεξεργασία των σχεδίων νόμων επεκτάθηκε στην εις βάθος μελέτη αυτών και εν συνεχεία 
στη μελέτη περί της συμβατότητας των προτεινόμενων νομοθετημάτων με το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο (κοινοτικό κεκτημένο, σύνταγμα, πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία), 
με στόχο τον εντοπισμό πιθανών κενών, αντινομιών, υπέρβασης εξουσίας και σύγχυσης 
δικαιοδοσιών. Διενεργήθηκε επίσης επισταμένη έρευνα και μελέτη της ημεδαπής νομολογίας 
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.

Πέραν αυτών, αναφορικά με μερικώς εναρμονιστικά σχέδια νόμου που αφορούν σε εναρμονιστικά 
με το ευρωπαϊκό δίκαιο θέματα, η μελέτη προεκτάθηκε εκ των πραγμάτων στο ευρωπαϊκό 
κεκτημένο ή/και στην ευρωπαϊκή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), 
ενώ σε περιπτώσεις που ζητήματα αφορούσαν στα ανθρώπινα δικαιώματα διενεργήθηκε έρευνα 
σε αντίστοιχα νομικά κείμενα και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). 

Περαιτέρω, για νομικά ζητήματα για τα οποία δεν υφίσταται καθοδήγηση από το εθνικό δίκαιο 
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και την κυπριακή νομολογία ή/και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο διενεργήθηκε εκτενέστερη 
έρευνα στη νομοθεσία και νομολογία άλλων κρατών, εν πρώτοις των ευρωπαϊκών και κατά 
δεύτερο λόγο χωρών του ΣτΕ ή/και σε διεθνές επίπεδο.

Συντάχθηκαν επίσης μελέτες για νομικής φύσεως θέματα, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της 
Βουλής και των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Γενικά, κατά τη Σύνοδο Ε΄ της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου παρήχθη πλούσιο  έργο.  Τα 
σημειώματα τα οποία ετοιμάστηκαν [εκατό δεκαπέντε (115) στο σύνολό τους] κατανέμονται στα 
Παραρτήματα ΧVIII, ΧIΧ και ΧΧ και κατηγοριοποιούνται ανά παράρτημα ως ακολούθως:

Στο Παράρτημα ΧVIII, Δεύτερο Μέρος, περιλαμβάνονται σημειώματα για ήδη ψηφισθέντα 
σχέδια νόμου και εγκριθέντες κανονισμούς [σύνολο εβδομήντα πέντε (75) σημειώματα].

Στο Παράρτημα ΧIX, Δεύτερο Μέρος, περιλαμβάνονται σημειώματα για σχέδια νόμου 
και κανονισμούς η συζήτηση των οποίων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί από τις καθ’ ύλην 
αρμόδιες επιτροπές [σύνολο δεκαεφτά (17) σημειώματα].

Στο Παράρτημα ΧΧ, 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 είκοσι 
τρία  (23) σημειώματα].

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διαπιστώθηκε για μία ακόμα φορά ότι δεν έχουν επιλυθεί 
πλείστα όσα ζητήματα εντοπίζονται στα κυβερνητικά νομοσχέδια τα οποία υποβάλλονται στη 
Βουλή, γεγονός το οποίο πλήττει την ασφάλεια δικαίου και καταστρατηγεί βασικές αρχές δικαίου 
ως ακολούθως, ήτοι παρατηρείται:  

Μη τήρηση της «πυραμοειδούς» ιεράρχησης των κανόνων δικαίου, η οποία ισχύει σε κάθε 
δικαιική τάξη, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ιεραρχικά κατώτερες πηγές δικαίου να 
τροποποιούν ή αντικαθιστούν ανώτερες πηγές δικαίου και συνακόλουθα να παρουσιάζεται 
το φαινόμενο της σύγχυσης πηγών δικαίου και καταστρατήγησης της αρχής της διάκρισης 
των εξουσιών.  

Κατ’ εξουσιοδότηση νόμου παροχή εξουσίας σε υπουργούς για έκδοση διαταγμάτων 
προς ρύθμιση θεμάτων που απορρέουν από τον εξουσιοδοτικό νόμο κατά παράβαση της 
διάταξης του άρθρου 54 του συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η έκδοση κανονιστικών 
και εκτελεστικών διαταγμάτων, ως νόμοι ορίζουν, εμπίπτει στην παρά του Υπουργικού 
Συμβουλίου ασκούμενη εκτελεστική εξουσία. 

Εισαγωγή σε δευτερογενή νομοθεσία 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 ή  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.

α. 

β.

γ.

α. 

β.

γ.
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δ. Σύγχυση των διαδικασιών άσκησης ιεραρχικής προσφυγής κατά δυσμενούς για τον 
διοικούμενο πράξης της διοίκησης με τις διαδικασίες άσκησης προσφυγής βάσει του 
άρθρου 146 του συντάγματος, γεγονός που καθιστά δυσδιάκριτα τις πιο πολλές φορές τα 
όρια άσκησης του κάθε ένδικου μέσου. Συναφώς, σε άλλες περιπτώσεις προβλέπεται η 
δυνατότητα άσκησης είτε ιεραρχικής προσφυγής είτε προσφυγής βάσει του 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. Περαιτέρω, τα προβλήματα επιτείνονται, όταν σε ένα και το 
αυτό νομοθέτημα σωρεύονται διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται για την ίδια πράξη 
περισσότερες διώξεις, πρόστιμα, κυρώσεις, ποινές, λ.χ. εξώδικα πρόστιμα, διοικητικές 
κυρώσεις και ποινικά αδικήματα, κατά 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.

Συναφώς με τα πιο πάνω, όπου στα κυβερνητικά νομοσχέδια εντοπίστηκαν τα ως άνω 
αναφερόμενα φαινόμενα και, εφόσον τούτο ήταν εφικτό υπό τις περιστάσεις, έγιναν οι δέουσες 
παρατηρήσεις, οι οποίες, αφού τέθηκαν ενώπιον των επιτροπών, κατά το πλείστον υλοποιήθηκαν 
με τροποποιήσεις στα οικεία νομοσχέδια.

Α.3. Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Κατά τις Πέμπτη και  Έκτακτη Συνόδους 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.

3.1. Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση

Κατά την Πέμπτη Σύνοδο ενεγράφη στο Κεφάλαιο Τέταρτο για συζήτηση στην ολομέλεια της 
Βουλής ένα (1) νέο θέμα, του οποίου η συζήτηση έληξε. 

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο ενεγράφη στο Κεφάλαιο Τέταρτο για συζήτηση στην ολομέλεια της 
Βουλής ένα (1) νέο θέμα, το οποίο εκκρεμεί, όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙV. Συγκριτικά στοιχεία 
για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

3.2. 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 ή διερευνά τα 
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•

•

•

αίτια ή τους σκοπούς πράξεων ή παραλείψεων της εκτελεστικής εξουσίας. Κατά την Πέμπτη 
Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου υποβλήθηκαν από τους βουλευτές διακόσιες 
σαράντα μία (241) ερωτήσεις και δεκαοκτώ (18) κατά την Έκτακτη Σύνοδο και λήφθηκαν 
από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς τριακόσιες τριάντα εννέα (339) και δεκατρείς 
(13) απαντήσεις, αντίστοιχα, από τις οποίες εκατόν εξήντα επτά (167) αφορούσαν ερωτήσεις 
προηγούμενων συνόδων. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταχωρίζονται και στο σχετικό μέρος 
της ιστοσελίδας της Βουλής. Συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με τις υποβληθείσες ερωτήσεις και 
τις ληφθείσες απαντήσεις περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

3.3. Αυτεπάγγελτη εξέταση θεμάτων

Κατά τις υπό επισκόπηση Πέμπτη και Έκτακτη Συνόδους 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 Πέμπτη Σύνοδο ενεγράφησαν εκατόν ενενήντα πέντε (195) θέματα με την 
ως άνω διαδικασία και αποσύρθηκαν δύο (2). 

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο ενεγράφησαν εκατόν είκοσι δύο (122) θέματα με την ίδια διαδικασία. 
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 τις 
Πέμπτη και Έκτακτη Συνόδους είναι τα ακόλουθα:

Οι οικονομικές επιπτώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και το καθεστώς σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων συνεπεία του Brexit.

Η πορεία και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία και η επέκταση των διάφορων 
σχεδίων στήριξής της τα οποία εφαρμόζονται προς αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων που έχουν προκληθεί από την πανδημία COVID-19.

(Ενημέρωση από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.)

Οι πληροφορίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας από το ειδησεογραφικό 
δίκτυο «Al Jazeera» αναφορικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Α.   Νομοθετικό έργο, νομική υποστήριξη και
κοινοβουλευτικός έλεγχος

Α.   Νομοθετικό έργο, νομική υποστήριξη και
κοινοβουλευτικός έλεγχος



36

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

Καταστροφικές πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.

(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης.

Ο αυξημένος αριθμός ατυχημάτων που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στα οποία 
εμπλέκονται λεωφορεία και η ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους.

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και τυχόν 
προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2014/26/ΕΕ.

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 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. 

Η πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος μηχανογράφησης της δικαστικής 
υπηρεσίας.

(Ειδικότερα, ενημέρωση για την ανάπτυξη και εφαρμογή πλατφόρμας για την ηλεκτρονική 
καταχώριση εγγράφων στα δικαστήρια, η οποία θα λειτουργήσει μεταβατικά μέχρι την 
πλήρη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.)

Ο εμβολιαστικός σχεδιασμός αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19.

«Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος»

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ειδική Έκθεση 24.9.2020 (ΥΠΕΣ/01/2020).

Οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.

Η πολιτική της κυβέρνησης για το θέμα της προστασίας του Ακάμα και οι ενέργειες σε 
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σχέση με την προώθηση του Διαχειριστικού Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Ακάμα.

(Ενημέρωση από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.)

Οι εργασίες του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία.

Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(Ειδικότερα, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.)

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

Κατά την Πέμπτη Σύνοδο η Ad Hoc Koινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Θεμάτων 
που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, η οποία είχε αρχικά συσταθεί 
κατά την Τέταρτη Σύνοδο 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 κλήθηκε να εξετάσει ευρύτερα 
ζητήματα που αφορούν σε δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ) με επίκεντρο το 
ενδεχόμενο ευνοϊκής και/ή χαριστικής μεταχείρισής τους από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 
πραγματοποίησε δεκαεπτά (17) συνεδρίες.

Η επιτροπή, στο πλαίσιο των όρων εντολής της, επανεξέτασε το ζήτημα της δημοσιοποίησης 
της Λίστας, καθώς και του τρόπου δημοσιοποίησης αυτής, ύστερα από την αναπομπή από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της απόφασης που λήφθηκε από τη Βουλή κατά την Τέταρτη 
Σύνοδο για άμεση δημοσιοποίηση της Λίστας, η οποία αναπομπή είχε ως αποτέλεσμα η ως 
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άνω απόφαση να παραμείνει ανεκτέλεστη.

Συναφώς, η επιτροπή υπέβαλε εισήγηση για δημοσιοποίηση της Λίστας, εν πρώτοις, με την 
ανάγνωσή της στην ολομέλεια του σώματος, ευθύς ως η σχετική απόφαση ψηφιστεί από το 
σώμα στην ίδια συνεδρία του σώματος, και ακολούθως με την ανάρτησή της το ταχύτερο 
δυνατόν στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής μαζί με τα πρακτικά της οικείας συνεδρίας, τα 
οποία διαλαμβάνουν τα καθ’ ολοκληρίαν γενόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
73.11 του συντάγματος.

Η ολομέλεια του σώματος προχώρησε σε έγκριση της ως άνω εισήγησης για άμεση 
δημοσιοποίηση της Λίστας σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2021.
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1. Τακτικές, έκτακτες, ειδικές συνεδριάσεις
Κατά την Πέμπτη 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. Τέσσερις (4) εκ των συνεδριών πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του 
Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη, μία (1) υπό την προεδρία του βουλευτή δόκτορος Αδάμου 
Αδάμου ως προεδρεύοντος, είκοσι τρεις (23) υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής δόκτορος 
Αδάμου Αδάμου και δύο (2) υπό την προεδρία του βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία ως προεδρεύοντος.

Η ολομέλεια συνήλθε σε δύο ειδικές συνεδριάσεις. Την πρώτη προσφώνησε η Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου και η δεύτερη είχε θέμα τις εξελίξεις του Κυπριακού ενόψει 
της άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο. 

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκαν επτά (7) 
συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος, εκ των οποίων οι έξι (6) ήταν τακτικές και η μία (1) ειδική. 
Οι τέσσερις (4) πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου 
και οι υπόλοιπες τρεις (3) υπό την προεδρία του βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία ως προεδρεύοντος.

Η ολομέλεια συνήλθε σε μία ειδική 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 τις Πέμπτη και Έκτακτη Συνόδους κατατέθηκαν στην ολομέλεια του σώματος δεκαέξι (16) 
σχέδια ψηφίσματος. Δύο από αυτά αφορούσαν τη στήριξη στην Αρμενία και καταδίκη της παραβίασης 
της εκεχειρίας από το Αζερμπαϊτζάν στο Αρτσάχ, ένα αφορούσε την παραβίαση της εκεχειρίας από το 
Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, δύο αφορούσαν την καταδίκη της παράνομης απόφασης της 
Τουρκίας για την αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, ένα αφορούσε 
την καταδίκη της παράνομης απόφασης για άνοιγμα της πόλης των Βαρωσίων και τα υπόλοιπα σχέδια 
ψηφίσματος αφορούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη πρόωρων προεδρικών 
εκλογών, την άμεση δημοσιοποίηση της «Λίστας Γιωρκάτζη», την καταδίκη της ισλαμικής τρομοκρατίας 
στη Γαλλική Δημοκρατία και στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία της Αυστρίας, το εμπάργκο πώλησης 
όπλων και απόσυρσης των γερμανικών αρμάτων μάχης «Leopard 2Α4» από τα κατεχόμενα εδάφη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την καταδίκη της εξτρεμιστικής οργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι», την 
απελευθέρωση του ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν, τη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «Al Jazeera», την απελευθέρωση 
του ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν και άλλων πολιτικών κρατουμένων στην Τουρκία, τις 
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εξελίξεις στο Κυπριακό ενόψει της άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο και την καταδίκη της παράνομης 
απόφασης της Τουρκίας για την αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου και 
την εγκαθίδρυση Στρατιωτικής Βάσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στη περιοχή του Λευκονοίκου. 

Οκτώ (8) από αυτά εγκρίθηκαν από την ολομέλεια.  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 2019, τον 
προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2021, τον Κώδικα Αρχών και 
Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Δημοσίευση του Ενδιάμεσου 
Πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής των Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών 
και Επιχειρηματιών, την απόρριψη της πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την προκήρυξη 
παγκύπριου δημοψηφίσματος σε σχέση με την προωθούμενη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στην Κύπρο ταυτόχρονα με τις εκλογές για ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη 
διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
του 2021, τη διενέργεια δαπάνης από  τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου για τον μήνα Ιανουάριο 
του 2021, τη δημοσιοποίηση της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη», τη δημοσιοποίηση της Λίστας των 
Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) από πρώην συνεργατικά ιδρύματα σε ΠΕΠ και τη διάλυση 
της Βουλής με βάση το άρθρο 67 του συντάγματος. Σημειώνεται ότι σχετικά με τη Δημοσίευση του 
Ενδιάμεσου Πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής των Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών 
Επενδυτών και Επιχειρηματιών, η οποία είχε κατατεθεί με τη διαδικασία του επείγοντος κατ΄ επίκλησιν 
του Κανονισμού 51Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκκρεμούν δύο προσφυγές στο 
Ανώτατο Δικαστήριο (Προσφυγή 3/2021 και 4/2021) με βάση το άρθρο 139 του συντάγματος.  Αναλυτικά 
στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα IΧ, 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 στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα X, Δεύτερο Μέρος.

5. Προσφωνήσεις - αντιφωνήσεις ολομέλειας Βουλής
Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής πραγματοποιήθηκε μία (1) προσφώνηση 
του Προέδρου του σώματος με αντίστοιχη αντιφώνηση από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου την 21η Σεπτεμβρίου 2020.

6. Απουσίες βουλευτών
Κατά τις υπό επισκόπηση συνόδους δε συνεχίστηκε η προηγουμένως καθιερωθείσα πρακτική της 
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ενημέρωσης του σώματος προ ημερησίας διατάξεως για τις απουσίες βουλευτών από συνεδριάσεις 
της ολομέλειας, καθώς ένεκα της πανδημίας δε σημειώθηκαν διά ζώσης συμμετοχές 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.  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 τις υπό επισκόπηση συνόδους η προθεσμία που θέτει ο Κανονισμός της Βουλής 
των Αντιπροσώπων για ετοιμασία των κειμένων, τα οποία βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση όλων των 
βουλευτών για έλεγχο των αγορεύσεών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της οικονομικής 
περισυλλογής, αλλά και της οικολογικής ευαισθησίας που επιδεικνύει το κοινοβούλιο, τα κείμενα 
αυτά διατίθενται πλέον στους βουλευτές μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του εσωτερικού δικτύου 
της Βουλής. Τα πρακτικά της ολομέλειας καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα της Βουλής αμέσως 
μετά τον έλεγχο και τη γλωσσική επιμέλειά τους, δηλαδή μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από 
την ημέρα της συνεδρίασης της ολομέλειας την οποία αφορούν. 

Κατά την Τέταρτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου ολοκληρώθηκε από την καθ’ ύλην 
αρμόδια υπηρεσία της Βουλής η ψηφιοποίηση των πρακτικών της ολομέλειας τριάντα εννέα (39) 
συνόδων (από το 1960 μέχρι και το 1998), τα οποία 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. Κατά τις υπό επισκόπηση συνόδους συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η κατά σύνοδο 
ενοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας μέχρι και σήμερα. Ως εκ τούτου, με 
την ένταξή τους σε μορφή PDF (OCR) στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου έχει 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. 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. 

Ανταποκρινόμενη στις πιο πάνω απαιτήσεις, η εντεταλμένη υπηρεσία της Βουλής έχει θέσει τις βάσεις 
για την επιστημονική ευρετηρίαση των πρακτικών κάθε συνόδου, μελετώντας και εφαρμόζοντας 
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στα καθ’ ημάς τις μεθόδους ευρετηρίασης που ακολουθούν άλλα κοινοβούλια. Τα ευρετήρια που 
αφορούν τις εργασίες της Έκτακτης Συνόδου της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου, καθώς και 
τα ευρετήρια της Πρώτης και της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου 
έχουν ήδη εκτυπωθεί και αποσταλεί στα μέλη της Βουλής, καθώς και σε βιβλιοθήκες στην Κύπρο 
και στην Ελλάδα. Έχουν επίσης αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής. 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 Κεφάλαιο Τέταρτο.
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Κατά τη διάρκεια της απελθούσας περιόδου η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε με αρκετές 
από τις δραστηριότητες που απορρέουν από τον ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου κράτους μέλους 
της ΕΕ, λαμβανομένων και πάλι υπόψη των πρακτικών δυσχερειών λόγω της πανδημίας. 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. Ωστόσο, σημειώνεται 
συναφώς το σημαντικό περιθώριο ενεργότερης παρακολούθησης από τη Βουλή των θεμάτων που 
σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή, υπογραμμίζεται 
η εκπεφρασμένη βούληση της νεοεκλεγείσας Προέδρου της Βουλής για περαιτέρω ενίσχυση του 
ρόλου του σώματος στη βάση των προνοιών της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τον ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ. Επίσης, όπως θα αναφερθεί πιο κάτω στη σχετική θεματική ενότητα, 
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά την Έκτακτη Σύνοδο 
της Βουλής αμέσως μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, έλαβε διαβεβαίωση από τον Υπουργό 
Εξωτερικών της Δημοκρατίας για τακτική ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με τη 
λήψη αποφάσεων στην ΕΕ σε σχέση με σημαντικά θέματα.

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 64η, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (30 
Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2020), δεδομένου ότι κατά τη διεξαγωγή της 65ης Διάσκεψης η 
νέα Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είχε ακόμη συγκροτηθεί επίσημα σε σώμα μετά τις βουλευτικές 
εκλογές. Περαιτέρω, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε διαδικτυακή Διάσκεψη των 
Προέδρων της COSAC στο πλαίσιο της πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά την 
υπό επισκόπηση περίοδο (11 Ιανουαρίου 2021), καθώς επίσης από τον πρόεδρο της προαναφερθείσας 
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κοινοβουλευτικής επιτροπής σε μια Διάσκεψη των Προέδρων της COSAC, που πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο της σλοβενικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (19 Ιουλίου 2021).

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε επίσης μέσω αντιπροσωπίας 
της σε δύο Συναντήσεις της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ, που 
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, στην 7η Συνάντηση, που συνδιοργανώθηκε από το ΕΚ και τη γερμανική 
προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (28 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020), και στην 8η, που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (1η 
έως 2 Φεβρουαρίου 2021). 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 μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ (4 Σεπτεμβρίου 2020) και η δεύτερη στο πλαίσιο της πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ (3 έως 4 Μαρτίου 2021). Επίσης, αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε σε δύο διαδικτυακές 
Διακοινοβουλευτικές Διασκέψεις για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση στην ΕΕ. Η πρώτη διοργανώθηκε από τη γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2020 (12 Οκτωβρίου 2020), ενώ η δεύτερη 
συνδιοργανώθηκε από το ΕΚ και την πορτογαλική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2021 (22 Φεβρουαρίου 2021). 

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 στα Παραρτήματα ΙΙΙ, V, VI.

1. Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό 
         κεκτημένο
Κατά τη διάρκεια της απελθούσας περιόδου κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων συνολικά 
ενενήντα (90) 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, νομική υποστήριξη και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Συνεχίστηκε επίσης ο έλεγχος για 
διαπίστωση της κατάθεσης των στοιχείων που η εκτελεστική εξουσία οφείλει να αποστέλλει σε σχέση 
με κάθε εναρμονιστικό νομοσχέδιο ή κανονισμό για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου 
της εξέτασής τους.

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 
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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.

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, λαμβανομένων υπόψη των πρακτικών 
δυσχερειών που προκλήθηκαν λόγω 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 υπό 
επισκόπηση περίοδο, 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 σε συνεδρία της το 
Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2021, το οποίο είναι συνυφασμένο με 
το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, το μέσο ανάκαμψης «NextGenerationEU» και τον ενισχυμένο 
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021-2027. Σε αυτό το πλαίσιο είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί 
λεπτομερώς από την Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε σχέση με τις έξι 
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ενότητες δράσεων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα, οι οποίες αφορούν την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, μια οικονομία στην υπηρεσία των 
ανθρώπων, μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο, την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και μια 
νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των μελών της επιτροπής και των προσκεκλημένων για το εν λόγω θέμα, ήτοι εκπροσώπων της 
εκτελεστικής εξουσίας, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Γραφείου 
του ΕΚ στην Κύπρο. Επισημαίνεται συναφώς ότι το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που εκδίδεται σε ετήσια βάση αποτελεί ένα εκ των σημαντικότερων εγγράφων της ΕΕ, δεδομένου 
ότι αφορά τον προγραμματισμό της -νομοθετικής και μη νομοθετικής- εργασίας για ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών της Ένωσης, κυρίως μέσα στο υπό αναφορά έτος, αλλά και μεσοπρόθεσμα. Κατά συνέπεια, 
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τα κράτη μέλη της ΕΕ και ειδικότερα για τα εθνικά κοινοβούλια, 
προκειμένου να επιλέξουν θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος προς εξέταση.

Επίσης, στα πλαίσια συνεδρίας της η πιο πάνω επιτροπή εξέτασε τη Δέκατη Έκτη 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 2019. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν 
οι σχετικές επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης τα προβλήματα που παρατηρούνται 
σε σχέση με τη διέλευση προσώπων και εμπορευμάτων μέσω της Πράσινης Γραμμής όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στην εν λόγω έκθεση.

Περαιτέρω, στο ίδιο πλαίσιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ζήτησε 
ενημέρωση από την εκτελεστική εξουσία σε σχέση με τη νέα πρόταση Οδηγίας της ΕΕ για την ανταλλαγή 
φορολογικών πληροφοριών, το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη φορολογία και τη χρηστή φορολογική 
διακυβέρνηση.

Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ενημερώθηκε από τον Υπουργό 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφορικά με τις εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική 
Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ σε σχέση με την περίοδο μετά το 2020. Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε 
σε σχέση με τους γενικούς στόχους της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027, που αφορούν τη 
δημιουργία ενός ανθεκτικού γεωργικού τομέα, την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου, 
την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως επίσης την προώθηση των δράσεων για το 
κλίμα. Η επιτροπή είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί περαιτέρω σε σχέση με την ενεργό συμμετοχή 
της Κύπρου στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ, πετυχαίνοντας μέσω συμμαχιών με άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ τη συμπερίληψη προνοιών που παρέχουν ευελιξία στα κράτη μέλη να διαμορφώνουν τα δικά 
τους μέτρα, τη δυνατότητα παροχής ελαφρύνσεων σε μικρούς γεωργούς για τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας, την παροχή ευνοϊκών ρυθμίσεων για κάλυψη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων 
και τη συνέχιση της δυνατότητας παροχής εθνικών μεταβατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένους 
παραγωγικούς κλάδους.

Περαιτέρω, σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών 
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και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έγινε παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2019 από το μέλος του κ. Λάζαρο 
Λαζάρου.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκε επίσης τηλεδιάσκεψη μεταξύ μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δικαιοσύνη κ. Didier Reynders με 
αντικείμενο την Έκθεση του 2020 για το Κράτος Δικαίου στην ΕΕ, καθώς και για το ιδιαίτερο κεφάλαιο 
της εν λόγω έκθεσης που αφορά την Κύπρο ως κράτος μέλος. Κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν οι 
επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έκθεση που αφορούν την Κύπρο, η πορεία της θέσπισης 
των σχετικών ρυθμίσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων 
στον εν λόγω τομέα.

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. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

β. Οι άξονες πολιτικής και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κύπρου για τη νέα προγραμματική   
            περίοδο 2021-2027 για όλα τα ταμεία πολιτικής συνοχής.

γ.  Οι άξονες πολιτικής της Κύπρου για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 
             περίοδο 2021-2026 (NextGenerationEU).

δ. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
για το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021, ειδικότερα σε σχέση με 
τις δράσεις του προγράμματος που αφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ε.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
για τη Δέκατη Έκτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 («Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή») [έγγραφο COM 
(2020) 239].

στ.  Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court 
of Auditors) για το οικονομικό έτος 2019 από το μέλος αυτού κ. Λάζαρο Λαζάρου.

ζ.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τη νέα πρόταση Οδηγίας για 
την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών (DAC 7), το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη 
φορολογία και τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση.

η. Τα μέτρα και οι ενέργειες που λαμβάνονται από την εκτελεστική εξουσία για την υλοποίηση 
της στρατηγικής της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

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

ι. Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναφορικά με το ερωτηματολόγιο για την 
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34η Εξαμηνιαία Έκθεση της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 
Κοινοβουλίων των χωρών μελών της ΕΕ (COSAC).

Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της επιτροπής επί των απαντήσεων στο 
ερωτηματολόγιο για την 35η Εξαμηνιαία Έκθεση της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της ΕΕ (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 επικουρικότητας. Για τις Γνώμες αυτές ενημερώνεται η ολομέλεια 
της Βουλής. Στον τομέα αυτό εξακολουθεί να 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 Κυπριακής Δημοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ, τηρουμένης της αυστηρής διάκρισης των εξουσιών που 
προβλέπεται στο κυπριακό συνταγματικό πλαίσιο. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η εισαγωγική αναφορά 
στη διαβεβαίωση του Υπουργού Εξωτερικών προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε σχετική συνεδρία της κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Βουλής αμέσως μετά 
τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές για τακτική ενημέρωσή της σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων στην 
ΕΕ επί σημαντικών θεμάτων είτε ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος είτε ειδικού ενδιαφέροντος 

Γ.   Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

ια.



49

για την Κύπρο. Η διαβεβαίωση δόθηκε στο πλαίσιο συζήτησης για τον ρόλο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ως κοινοβουλίου ενός μικρού κράτους μέλους στην ΕΕ και της υπόμνησης τόσο του 
προέδρου όσο και των μελών της επιτροπής για τη σημασία της ενεργότερης δυνατής συμμετοχής της 
Βουλής στα ευρωπαϊκά δρώμενα που προϋποθέτει ενημέρωση και διαβούλευση με την εκτελεστική 
εξουσία, πάντοτε εντός του σχετικού συνταγματικού πλαισίου.

Συνεργασία με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές

Όπως και σε προηγούμενες συνόδους, έτσι και κατά την υπό επισκόπηση 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. Σε 
αυτό το πλαίσιο υπογραμμίζεται η έκφραση βούλησης της νεοεκλεγείσας Προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων να ενισχύσει μεταξύ άλλων και τη συγκεκριμένη πτυχή της δραστηριότητας της 
Βουλής στα θέματα της ΕΕ.

Συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης 

Δεδομένης της έναρξης των εργασιών της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης με την 
πραγματοποίηση της εναρκτήριας εκδήλωσης στις 9 Μαΐου 2021 και της πρώτης ολομέλειας της 
Διάσκεψης στις 19 Ιουνίου 2021, η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε την ενασχόλησή της με το εν 
λόγω θέμα. Ειδικότερα, με την έναρξη των εργασιών της νεοεκλεγείσας Βουλής η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε σχετική συνεδρία της προέβη σε μια πρώτη 
συζήτηση του θέματος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
του Υπουργείου Εξωτερικών, του Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο, εκπροσώπου του 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, της πρώην Επιτρόπου στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέλους στο High Level Group on European Democracy της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών, της εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας στο High Level 
Group on European Democracy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και του εθνικού 
εκπροσώπου πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Η συζήτηση αφορούσε μια πρώτη 
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ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το περιεχόμενο της Διάσκεψης, καθώς και τις σχετικές δράσεις 
της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά την επερχόμενη περίοδο. Η Πρόεδρος της Βουλής, αφού 
ενημερώθηκε σε σχέση με το αποτέλεσμα της συνεδρίας και τις εισηγήσεις των μελών της επιτροπής 
αναφορικά με τις μελλοντικές δράσεις, εξέφρασε τη βούληση όπως δοθεί η δέουσα βαρύτητα στις 
σχετικές δράσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών. Περαιτέρω, η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε σε συγκρότηση της τετραμελούς 
αντιπροσωπίας που θα εκπροσωπήσει το σώμα στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Σημειώνεται συναφώς ότι η εν λόγω Διάσκεψη αποτελεί μοναδικό εγχείρημα, αφού για πρώτη φορά 
τα τρία θεσμικά όργανα της Ένωσης, δηλαδή το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί 
με τα εθνικά κοινοβούλια και τους Ευρωπαίους πολίτες συζητούν για να καθορίσουν το νέο όραμα 
για το μέλλον της Ευρώπης. Κεντρικός άξονας της Διάσκεψης είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι 
θα τροφοδοτήσουν τη Διάσκεψη με τις απόψεις τους για τη μελλοντική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος, μέσα από ευρεία διαβούλευση των θεσμικών οργάνων με τους πολίτες, αλλά και 
μέσω της μεταξύ τους διάδρασης σε μια πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό θα 
ανατροφοδοτούνται οι διαβουλεύσεις στη βάση μιας διαδικασίας από τη βάση (πολίτες) προς την 
κορυφή (ενωσιακό επίπεδο).

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 Κυπριακή 
Δημοκρατία 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 τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Εξωτερικών και κατά συνέπεια στα ενδιαφερόμενα 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 
περίοδο, 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 
Κυπριακής Δημοκρατίας 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. Το ζήτημα αποτέλεσε μεταξύ άλλων 
αντικείμενο συζήτησης μεταξύ της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Γενικού και 
Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
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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 κατά την απελθούσα περίοδο, 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.

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 ήδη θεσπισθείσας συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων 
και της 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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1. Γενικά
Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020-Αυγούστου 2021 συνεχίστηκαν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις 
συνεπεία της πανδημίας COVID-19, γεγονός που επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τις διεθνείς 
δραστηριότητες εν γένει και τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές με φυσική παρουσία. Παρά ταύτα, 
η Βουλή των Αντιπροσώπων ανέπτυξε μέσω διαδικτύου και στον βαθμό του δυνατού πολυποίκιλες 
δράσεις κοινοβουλευτικής διπλωματίας, προωθώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε διμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Μέσα από μια πολυσύνθετη προσέγγιση η Βουλή των Αντιπροσώπων επιδίωξε την περαιτέρω δικτύωσή 
της με ξένα κοινοβούλια, περιφερειακούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και άλλους 
φορείς, αποβλέποντας στη δημιουργία και/ή την ενίσχυση αποδοτικών σχέσεων και συνεργασιών και 
αναδεικνύοντας τη σημασία της προώθησης δράσεων και συνεργειών με απτά αποτελέσματα. Βασικοί 
στόχοι της προσέγγισης αυτής ήταν η προβολή των δικαίων του κυπριακού λαού όσον αφορά το 
κυπριακό πρόβλημα και η ανάδειξη της Κύπρου ως εκ της γεωπολιτικής της θέσης και της ιδιότητας 
του κράτους μέλους της ΕΕ ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας και γέφυρας διαλόγου και 
συνεργασίας στην  ασταθή ευρύτερη περιοχή. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν παρέλειπε ακόμα να στηλιτεύει διά του Προέδρου και μελών της 
τις εντεινόμενες προκλήσεις της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και πιο πρόσφατα στην Αμμόχωστο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου 
της θάλασσας, αντιμετωπίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις τις αντιδράσεις Τούρκων βουλευτών και 
τους γνωστούς τουρκικούς ισχυρισμούς.   

Συμμετέχοντας ενεργά στο διεθνές γίγνεσθαι, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε, όπως πάντα, 
γνώμονά της το διεθνές δίκαιο, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών. Στη βάση αυτή επιδίωξε την ανάπτυξη ανάλογων δράσεων, επηρεάζοντας 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη λήψη αποφάσεων και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση απόψεων και 
θέσεων σε πολλούς τομείς και επίπεδα του διεθνούς χώρου ενίοτε σε καίρια ζητήματα.

Μέλη του σώματος συνέχισαν να συμμετέχουν ενεργά σε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στο 
ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο μέσω τηλεδιασκέψεων, οι οποίες κατέγραψαν σημαντική αύξηση 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου 2021 οι 
τηλεδιασκέψεις αριθμούσαν πέραν των εκατό τριάντα (130) σε σχέση με σαράντα οκτώ (48) κατά 
την προηγούμενη κοινοβουλευτική χρονιά. Από τα μέσα Ιουνίου 2021 η Βουλή συμμετείχε με φυσική 
παρουσία σε πέντε (5) κοινοβουλευτικές αποστολές τριών (3) κοινοβουλευτικών οργανισμών 
(Παράρτημα XΙV), μετά την απόφαση κάποιων οργανισμών να διοργανώσουν δραστηριότητες σε 
υβριδική μορφή (διαδικτυακά και με φυσική παρουσία). 

Η πανδημία του κορωνοϊού επέδρασε σημαντικά στον αριθμό των επισκέψεων κοινοβουλευτικών και 
άλλων αποστολών στην Κύπρο (Παράρτημα XII), οι οποίες μειώθηκαν αισθητά σε σύγκριση με την 
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προηγούμενη χρονιά. Οι τηλεδιασκέψεις του Προέδρου του σώματος (Παράρτημα XIΙΙ)  μειώθηκαν 
σε σημαντικό βαθμό, ενώ οι συναντήσεις των δύο προηγούμενων Προέδρων και της νυν Προέδρου 
της Βουλής με αξιωματούχους ξένων χωρών και διεθνών οργανισμών (Παράρτημα XV) κινήθηκαν 
περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Δεν υπήρξαν επισκέψεις Προέδρων κοινοβουλίων στη Βουλή 
ούτε η Βουλή φιλοξένησε διεθνείς δραστηριότητες. 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο τη Βουλή των Αντιπροσώπων τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία προσφώνησε ειδική συνεδρία της 
ολομέλειας του σώματος.

Σταχυολογούνται πιο κάτω δράσεις στο επίπεδο των δύο προηγούμενων και της νυν Προέδρου και 
μελών του σώματος για την προβολή των προαναφερθέντων θεμάτων ύψιστης προτεραιότητας για 
την Κυπριακή Δημοκρατία και δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις κατευθύνσεις της πολύπλευρης 
διεθνούς δραστηριότητας του Προέδρου και των μελών της Βουλής:

α. Η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του Προέδρου και των μελών της καταδίκασε με κάθε 
ευκαιρία σε διακοινοβουλευτικά φόρα και διμερείς επαφές τις παράνομες ερευνητικές και 
εξορυκτικές δραστηριότητες της Τουρκίας κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας και του 
εθιμικού δικαίου εντός της κυπριακής ΑΟΖ. 

β. Ενόψει της παράνομης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα,  με αφορμή την 
47η επέτειο της τουρκικής εισβολής, η Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή-διάβημα 
στους Προέδρους κοινοβουλίων σημαντικού αριθμού χωρών και διεθνών κοινοβουλευτικών 
οργανισμών, καταγγέλλοντας τις τουρκικές προκλήσεις στην περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου και ζητώντας τους να ασκήσουν την επιρροή τους, προκειμένου η Τουρκία να 
συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, να εγκαταλείψει την προκλητική συμπεριφορά της και να 
ανακαλέσει τους παράνομους σχεδιασμούς της για την Αμμόχωστο.

γ. Δεύτερη επιστολή για το ίδιο θέμα απέστειλε η Πρόεδρος της Βουλής στον Πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ενημερώνοντάς τον 
για τα αποτελέσματα της παράνομης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα και 
τις νέες τουρκικές προκλήσεις στην Αμμόχωστο. Ανάλογες επιστολές απέστειλαν στους 
ομολόγους τους και οι επικεφαλής των κυπριακών αντιπροσωπιών στην ΚΣΣΕ και στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ). 

δ. Για το ίδιο θέμα η Πρόεδρος της Βουλής επιδίωξε να έχει χωριστές  διαδικτυακές συναντήσεις 
με τους ομολόγους της των κρατών μελών της ΕΕ. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακές συναντήσεις της με τους Προέδρους των κοινοβουλίων της Ιταλίας, της 
Λετονίας και του Βελγίου. 

ε. Εξάλλου, για τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν η Πρόεδρος της Βουλής  απέστειλε 
επιστολή στους Προέδρους κοινοβουλίων διάφορων χωρών και διεθνών κοινοβουλευτικών 
οργανισμών, στην οποία εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
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ιδιαίτερα των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας 
από τους Ταλιμπάν.

στ. Στη διάρκεια και αυτής της περιόδου το σώμα καταδίκασε σε διεθνή βήματα την απόφαση της 
Τουρκίας για μετατροπή  της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας σε τζαμιά, καλώντας τη 
διεθνή κοινότητα να δράσει άμεσα. 

ζ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων διά του Προέδρου ή μέλους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε ενεργά στις προπαρασκευαστικές 
εργασίες στο πλαίσιο της COSAC για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο 
αυτό τονίστηκε προς τους θεσμούς της ΕΕ η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών 
κοινοβουλίων και συμμετοχής τους στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης σε ισότιμη 
βάση με τον ίδιο αριθμό συμμετεχόντων μελών των υπόλοιπων θεσμών. 

η. Κύπριοι βουλευτές κατέλαβαν ή διατήρησαν σημαντικές θέσεις σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς 
οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν ενεργά, τιμώντας την Κύπρο και αποκτώντας 
μεγαλύτερη επιρροή σε αποφάσεις και πολιτικές επί θεμάτων γενικότερου, αλλά και 
ειδικότερου για την Κύπρο ενδιαφέροντος. 

Οι αντιπροσωπίες της Βουλής των Αντιπροσώπων στους διεθνείς οργανισμούς παρατίθενται στο 
Παράρτημα XVI.

Κυρίαρχο θέμα των διαδικτυακών συζητήσεων ήταν οι πολύπλευρες επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19, οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο προς αντιμετώπισή 
τους, ιδιαίτερα μέσω της υλοποίησης στοχευμένων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ειδικότερα, στο επίπεδο της ΕΕ αντικείμενο 
συζήτησης ήταν οι εξελίξεις αναφορικά με την παραγωγή και τη διάθεση εμβολίων σε κράτη μέλη της 
ΕΕ και σε τρίτες χώρες και ο στόχος της δημιουργίας μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. 

Υψηλή προτεραιότητα δε στην ατζέντα της ΕΕ ήταν το στοίχημα της βιώσιμης ανάκαμψης και ανάπτυξης 
και συναφώς ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν 
επίσης τα θέματα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, της κλιματικής ουδετερότητας, του 
μεταναστευτικού και της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Άλλα θέματα συζήτησης ήταν οι 
αναμενόμενες επιπτώσεις του Brexit στην ΕΕ, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η υλοποίηση 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και το ζήτημα της 
εξάλειψης του δημοκρατικού ελλείμματος και της ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης, της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

Κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες του σώματος σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς ήγειραν 
θέματα που αφορούν την Κύπρο, με πρώτιστο το Κυπριακό και επιμέρους πτυχές του. Ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε στην καταγγελία των εντεινόμενων τουρκικών παραβιάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς 
και των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και του ψευδοκράτους στην περίκλειστη περιοχή της  
Αμμοχώστου, αντί της επιστροφής των νόμιμων κατοίκων της πόλης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σύμφωνα 
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με τα σχετικά ψηφίσματα του οργανισμού. Αναδείχθηκε επίσης το πρόβλημα των δυσανάλογων 
μεταναστευτικών πιέσεων που δέχεται η Κύπρος, προερχόμενων στο μεγαλύτερο μέρος τους από την 
Τουρκία μέσω των κατεχομένων. Εκτεταμένες αναφορές έγιναν εξάλλου με κάθε ευκαιρία στην ανάγκη 
να συνεργαστεί η Τουρκία προς επίλυση του ανθρωπιστικού θέματος των αγνοουμένων. Τονίστηκε η 
ανάγκη εφαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων της γείτονος και των αποφάσεων του ΕΔΑΔ σε 
ό,τι αφορά τους αγνοουμένους και τους πρόσφυγες και τις περιουσίες τους. Επίσης, καταγγέλθηκε η 
συστηματική καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κατοχική δύναμη. 

Η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου 
και χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Παρά την αναβολή δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματιστεί προ της πανδημίας, 
τόσο διμερών ανταλλαγών στο επίπεδο των Προέδρων κοινοβουλίων και/ή των αντίστοιχων ομάδων 
φιλίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και σε κοινοβούλια χωρών της περιοχής όσο και τριμερών 
διακοινοβουλευτικών συναντήσεων των Προέδρων κοινοβουλίων και/ή των αντίστοιχων επιτροπών 
Εξωτερικών των κοινοβουλίων Κύπρου και Ελλάδας με τους ομολόγους τους του Ισραήλ, της 
Αιγύπτου και της Ιορδανίας, η επικοινωνία συνεχίστηκε ποικιλοτρόπως και σε διάφορα επίπεδα με 
στόχο την επανεκκίνηση των ανταλλαγών αυτών το συντομότερο δυνατόν.  

Ενδεικτικό παράδειγμα η διαδικτυακή συνάντηση του τέως Προέδρου της Βουλής με τον Πρόεδρο 
του κοινοβουλίου του Ισραήλ τον Φεβρουάριο 2021 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων 
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, κατά την οποία οι δύο Προέδροι χαιρέτισαν την 
ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου-Ισραήλ και επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για 
ενίσχυση της υπάρχουσας στενής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας σε διμερές και σε τριμερές 
επίπεδο. 

Εξάλλου, η Βουλή, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο και 
επιδιώκοντας να συμβάλει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, προώθησε την 
εγκαθίδρυση, διατήρηση και περαιτέρω διεύρυνση της επικοινωνίας και των σχέσεών της με 
χώρες της Ασίας και άλλων περιοχών αυξανόμενου ενδιαφέροντος στη διεθνή πολιτική σκηνή, 
αναδεικνύοντας την ευελιξία και πρόσθετη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας προς εξυπηρέτηση 
των επιδιώξεων και στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ενδεικτικά 
ότι τον Μάιο 2021 ο τέως Πρόεδρος της Βουλής, επ’ ευκαιρία του εορτασμού της πεντηκοστής 
επετείου διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και της Κύπρου, απηύθυνε χαιρετισμό σε 
διαδικτυακό φόρουμ που συνδιοργάνωσαν η πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και το 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα την ανταλλαγή εμπειριών διακυβέρνησης για ένα κοινό 
μέλλον μεταξύ των δύο χωρών. Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε την προσήλωση της Βουλής στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των διακοινοβουλευτικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου 
και της Κίνας στη βάση κοινών αρχών και στο πλαίσιο του μνημονίου συναντίληψης που υπέγραψαν 
τα δύο σώματα το 2018. Σημειώνεται επίσης ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας που ανέπτυξαν, η 
Βουλή των Αντιπροσώπων και η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην Κύπρο συνδιοργάνωσαν έκθεση 
φωτογραφίας για τη ζωή και το έργο του Μαχάτμα Γκάντι, που φιλοξενήθηκε στο «Σπίτι του Πολίτη» 
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από τις 12 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής κατά πρώτο λόγο και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά δεύτερο είχαν, όπως ήταν φυσικό, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
άσκηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας της Κύπρου, προωθώντας τους στόχους εξωτερικής 
πολιτικής του σώματος κατά την παρελθούσα κοινοβουλευτική χρονιά. Παρ’ όλα αυτά, αυξημένο 
ρόλο διαδραμάτισαν και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως η επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, η επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 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 τηλεδιασκέψεις διεθνών οργανισμών, 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 καίριας 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). 

Λόγω των περιορισμών της πανδημίας του COVID-19, οι Κύπριοι βουλευτές δε συμμετείχαν σε διεθνείς 
αποστολές παρακολούθησης εκλογών. Παρ’ όλα αυτά, συνέταξαν και παρουσίασαν διαδικτυακά 
εκθέσεις, ψηφίσματα και άλλα κείμενα για διάφορα θέματα εκ μέρους των οικείων οργανισμών και 
επιμέρους οργάνων τους.

Δραστηριοποίηση της Βουλής υπήρξε και στην Κύπρο κατά την ίδια περίοδο, όπως και σε προηγούμενες 
συνόδους, με την υιοθέτηση ψηφισμάτων επί θεμάτων ειδικού για την Κύπρο και ευρύτερου 
ενδιαφέροντος, όπως καταδικαστικό ψήφισμα για την αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης 
περιοχής της Αμμοχώστου από την Τουρκία και ψήφισμα καταδίκης κάθε μορφής εξτρεμισμού και 
ειδικότερα της δράσης της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής οργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι» στο κατεχόμενο 
τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το εν λόγω ψήφισμα καλεί σε επιβολή πλήρους εμπάργκο στην 
πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία, η οποία αναπτύσσει προκλητική και επιθετική στάση 
εναντίον κρατών μελών της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, και στην απόσυρση από τη Γερμανία 
των αρμάτων μάχης τύπου «Leopard 2A4» από το κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η Βουλή υιοθέτησε επίσης ψηφίσματα καταδίκης της τρομοκρατίας με αφορμή τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις σε Γαλλία και Αυστρία, καθώς και της παραβίασης της εκεχειρίας από το Αζερμπαϊτζάν στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

Σε πολλές περιπτώσεις εξάλλου ο/η Πρόεδρος της Βουλής έκανε προ ημερησίας διατάξεως 
ειδικές αναφορές στην ολομέλεια για σημαντικά γεγονότα και επετείους, όπως για την επέτειο της 
παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και της έναρξης του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, την επέτειο της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου και του 
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Κυριάκου Μάτση, την επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα, την Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, την επέτειο της γενοκτονίας του 
αρμενικού έθνους, την επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, την 
Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου και την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων, την Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Διαφθοράς, την Παγκόσμια Ημέρα Ερημοποίησης και Ξηρασίας κ.ά.  

Ιδιαίτερα παραγωγική συνεργασία είχε η Βουλή με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και με άλλα 
υπουργεία, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητες. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Βουλής στο ΕΚ 
συνέχισαν να πληροφορούν τη Βουλή για τις εξελίξεις στον χώρο της ΕΕ και να λειτουργούν ως 
σύνδεσμοι επικοινωνίας της Βουλής με θεσμικά όργανα της Ένωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
(ΜΜΕ) στάθηκαν και αυτή τη χρονιά πολύτιμοι αρωγοί σε όσες αποστολές πραγματοποιήθηκαν στο 
εξωτερικό και κυρίως στην επικοινωνία με τους Κυπρίους πολίτες για θέματα διεθνών σχέσεων της 
Βουλής και άλλες δράσεις της.

2.     Διμερείς σχέσεις
  
Στο κεφάλαιο αυτό της κοινοβουλευτικής διπλωματίας η Βουλή συνέχισε και κατά την περασμένη 
χρονιά να προωθεί και να διευρύνει τις σχέσεις της με ξένα κοινοβούλια διαδικτυακά στη βάση κοινών 
αρχών και αξιών και με σκοπό το αμοιβαίο και ευρύτερο όφελος. Κεντρικά θέματα συζήτησης ήταν 
το κυπριακό πρόβλημα και διάφορες επιμέρους πτυχές του, οι τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή 
ΑΟΖ, το θέμα της Αμμοχώστου, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και η 
βιώσιμη ανάκαμψη, η όξυνση της μεταναστευτικής κρίσης σ’ ό,τι αφορά την Κύπρο, η οικονομική και 
εμπορική συνεργασία με έμφαση στις επενδύσεις, την ενέργεια και τον τουρισμό, οι εξελίξεις και ο 
ρόλος της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της, η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου 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 αδελφό ελληνικό κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο 
αυτό πραγματοποιήθηκαν χωριστές διαδικτυακές συναντήσεις των προέδρων και μελών των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άμυνας και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων με τον πρόεδρο και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Στη συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων συμμετείχαν επίσης από ελλαδικής πλευράς ο αντιπρόεδρος και μέλη της Ειδικής Διαρκούς 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας σε 
βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων Κύπρου και Ελλάδας.  Τονίστηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης 
της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων επιτροπών των δύο κοινοβουλίων, 
μέσω της συνέχισης των ανταλλαγών σε τακτική βάση και στη βάση κοινών εισηγήσεων, με στόχο να 
αποτραπεί η επιθετικότητα και οι ευρύτεροι επεκτατικοί σχεδιασμοί της Τουρκίας. 

Αρκετές ήταν επίσης κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι συναντήσεις, κυρίως του Προέδρου της 
Βουλής, με αρχηγούς διαπιστευμένων στην Κύπρο διπλωματικών αποστολών.
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Οι ομάδες φιλίας που έχει εγκαθιδρύσει η Βουλή με κοινοβούλια ξένων χωρών διατηρήθηκαν και 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο στον υψηλό συνολικό αριθμό των πενήντα μιας (51) (Παράρτημα 
XVII), αν και λόγω πανδημίας δεν υπήρξαν ανταλλαγές επισκέψεων. 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 παραλειφθεί αναφορά στη βαθιά και πολύπλευρη σύνδεση και συνεργασία 
της Βουλής με την κυπριακή διασπορά, σημειώνοντας τις επαφές με τις οργανώσεις της ανά τον 
κόσμο, οι οποίες κατά την υπό αναφορά περίοδο υπήρξαν περιορισμένες, όπως και τη συμπερίληψη 
της διάστασης της διασποράς στους ευρύτερους σχεδιασμούς της Βουλής σε διμερές, τριμερές 
και πολυμερές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε στις 4 Αυγούστου 2021 
αντιπροσωπία του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ IV - Επιστροφή στις Ρίζες», που υλοποιείται στο πλαίσιο 
της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου. Η Πρόεδρος της Βουλής χαιρέτισε την 
παρουσία νέων της διασποράς των τριών χωρών, τονίζοντας τη σημασία των ισχυρών δεσμών μεταξύ 
Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου και τη συμβολή της τριμερούς συνεργασίας στην προώθηση των κοινών 
στόχων της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
Εξέφρασε παράλληλα την ετοιμότητα της Βουλής να συνδράμει στην προώθηση και υλοποίηση των 
στόχων των αποδήμων και εισηγήθηκε τη διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου για θέματα ελληνικής 
γλώσσας και επικοινωνίας που να απευθύνεται στις κοινότητες της διασποράς.   

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

Το 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 περίοδο 
στις σχέσεις μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ΕΚ. 

Επιπρόσθετα, η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε να συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών για ευρωπαϊκά κυρίως θέματα μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ και του ΕΚ (IPEX), του ECPRD, καθώς και 
του θεσμού της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Βουλής στο ΕΚ. 

Διαβήματα και επιστολές της Προέδρου της Βουλής 

Εξ αφορμής των τουρκικών προκλήσεων στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, η Πρόεδρος 
της Βουλής απέστειλε επιστολή (Ιούλιος 2021) σε ομολόγους της πολλών κρατών και διεθνών 
κοινοβουλευτικών οργανισμών, περιλαμβανομένου του Προέδρου του ΕΚ. Στην επιστολή της η 
Πρόεδρος της Βουλής αναφέρει ότι η Τουρκία προχωρεί στο σταδιακό άνοιγμα του παραλιακού μετώπου 
της Αμμοχώστου για εκμετάλλευση κατά παράβαση των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων της ΕΕ. Επισημαίνει ότι οι ενέργειες αυτές 
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αποτελούν μέρος των επιδιώξεων της Τουρκίας για δημιουργία νέων τετελεσμένων επί του εδάφους 
και στη θάλασσα. Καταγγέλλει την τουρκική αξίωση για λύση «δύο κρατών» ως αντιβαίνουσα στο 
διεθνές δίκαιο, στα περί Κύπρου ψηφίσματα του ΟΗΕ και στο συμφωνημένο πλαίσιο για επίλυση του 
Κυπριακού. 

«Οι εντεινόμενες προκλήσεις της Τουρκίας», αναφέρει η Πρόεδρος της Βουλής, «υπονομεύουν τις 
προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων προς επίτευξη συνολικής λύσης στο 
κυπριακό πρόβλημα στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 
τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες». Απευθύνει δε έκκληση στους 
ομολόγους της να ασκήσουν την επιρροή τους, προκειμένου η Τουρκία να συμμορφωθεί με το διεθνές 
δίκαιο, να εγκαταλείψει την προκλητική συμπεριφορά της και να ανακαλέσει τους παράνομους 
σχεδιασμούς της για την Αμμόχωστο.

Διατάξεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021 σχετικά με την Κύπρο 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2020 το ΕΚ ενέκρινε τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το οικονομικό 
έτος 2021, στον οποίο περιλαμβάνεται χρηματοδοτική στήριξη για την ενθάρρυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το κονδύλι που δεσμεύτηκε για το έτος 2021 ανέρχεται 
στα €30.112.525 σε αναλήψεις υποχρεώσεων και στα €3.000.000 σε πληρωμές, περιλαμβανομένης 
οικονομικής στήριξης στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και στη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή 
για την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Ψηφίσματα του ΕΚ σε σχέση με την Κύπρο 

Το τελευταίο ψήφισμα του ΕΚ επί των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία για τα 
έτη 2019 και 2020 υιοθετήθηκε στις 19 Μαΐου 2021 και σύμφωνα με τον εισηγητή του πρόκειται ίσως 
για την πιο επικριτική μέχρι σήμερα έκθεση για την Τουρκία. Στο ψήφισμα  διαπιστώνεται η αυξανόμενη 
αποστασιοποίηση της Τουρκίας από τις αρχές και αξίες της ΕΕ και η επιδείνωση της κατάστασης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των εσωτερικών θεσμών της χώρας, ενώ 
στηλιτεύεται η επιθετική εξωτερική της πολιτική ιδιαίτερα έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας.

Υποστηρίζεται συνακόλουθα η υποβολή πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επίσημη αναστολή 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Τουρκία, εάν δεν αντιστραφεί η αρνητική αυτή τάση, 
και καλείται το Συμβούλιο σε ετοιμότητα για υιοθέτηση περαιτέρω στοχευμένων κυρώσεων, αν δεν 
υπάρξει σημαντική πρόοδος στις σχέσεις με την Τουρκία. Επιπρόσθετα, επαναβεβαιώνεται το δικαίωμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας για άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων εντός της ΑΟΖ της και 
καταδικάζεται το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου. Το ψήφισμα ζητεί 
τέλος από την Τουρκία να ανταποκριθεί στην έκκληση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων το συντομότερο στη βάση των συμφωνηθέντων στο Κραν Μοντανά. 

Εξάλλου, τον Νοέμβριο 2020 το ΕΚ ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την κλιμάκωση της έντασης στην 
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου συνεπεία των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και την 

Δ.  Κοινοβουλευτική διπλωματία



60

επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι η δημιουργία 
νέων τετελεσμένων στα Βαρώσια υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τις προοπτικές συνολικής 
επίλυσης του Κυπριακού. Το ΕΚ προειδοποιεί για τυχόν αλλαγή του status quo κατά παράβαση των 
σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και παροτρύνει την τουρκική 
κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να αποφύγει οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια θα 
μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω εντάσεις. Καλεί δε την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της 
από την Κύπρο, να μεταβιβάσει την περιοχή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους της υπό την 
προσωρινή διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και να απόσχει από κάθε ενέργεια που αλλοιώνει τη δημογραφική ισορροπία του νησιού 
μέσω παράνομων εποικισμών. Καλεί τέλος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διατηρήσει την ενιαία θέση 
του έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, να αναλάβει δράση και να επιβάλει 
σκληρές κυρώσεις στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. 

Τον Σεπτέμβριο 2020 το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα υπό το φως της προετοιμασίας του έκτακτου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επικεντρώθηκε στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο ψήφισμα εκφράζεται ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ένταση και τον 
κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, καταδικάζονται οι παράνομες 
δραστηριότητες της Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου και  καλείται η Τουρκία να 
επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης, μεταξύ άλλων σεβόμενη 
την εδαφική ακεραιότητα όλων των γειτόνων της. Καλείται επίσης η Τουρκία να τερματίσει άμεσα κάθε 
περαιτέρω παράνομη έρευνα και γεώτρηση στην Ανατολική Μεσόγειο, απέχοντας από παραβιάσεις 
του ελληνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών και κυπριακών χωρικών υδάτων. Χαιρετίζεται δε 
η πρόσκληση που απηύθυναν οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας για καλή τη πίστει διαπραγμάτευση 
με αντικείμενο τη θαλάσσια οριοθέτηση των οικείων ακτογραμμών τους.

Tο ΕΚ υιοθέτησε άλλα δύο ψηφίσματα για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και την καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία τον Ιανουάριο και Ιούλιο 2021, 
αντίστοιχα. 

Δραστηριότητες στο πλαίσιο 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 Γερμανία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020), η Πορτογαλία (Ιανουάριος-Ιούνιος 2021) και η Σλοβενία 
(Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021). Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης των εν λόγω Προεδριών 
όλες οι καθιερωμένες κοινές συναντήσεις των επιτροπών του ΕΚ και των προέδρων ή/και μελών 
αντίστοιχων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά συνεπεία της 
πανδημίας COVID-19. 

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 
ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ο πρόεδρος της 
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ο αναπληρωτής πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος συμμετείχαν στις 5 Οκτωβρίου 2020 σε τηλεδιάσκεψη 
με θέμα «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: Για μια βιώσιμη και κλιματικά 
ουδέτερη Ευρώπη». Από πλευράς των Κυπρίων βουλευτών έγιναν αναφορές στις κυριότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας στην Κύπρο και τονίστηκε ότι οι προβλεπόμενες 
περικοπές στον τομέα της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 δε συνάδουν με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ. 

Στις 9 Νοεμβρίου 2020 μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με θέμα «Για μια κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη». Αναφέρθηκε 
στις επιπτώσεις της πανδημίας στην Κύπρο και διεθνώς και υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής του 
προσανατολισμού της ΕΕ προς μια πορεία κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Στις 10 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2020 ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών συμμετείχε σε διακοινοβουλευτικές συναντήσεις της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ με θέματα συζήτησης την πρώτη Έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου και τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και την 
αξιολόγηση της πρώτης Έκθεσης του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής 
Δικαιοσύνης (Eurojust), αντίστοιχα. Στην πρώτη συνάντηση υπογραμμίστηκε η καταλυτική συμβολή 
της έκθεσης στην ενδυνάμωση του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες και συζητήθηκε η διαδικασία θέσπισης του Μηχανισμού για τη Δημοκρατία, το Κράτος 
Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην ΕΕ. Κατά τη δεύτερη συνάντηση αξιολογήθηκε η πρώτη 
Έκθεση για τις  δραστηριότητες της Eurojust κατά το 2019, με ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις  της 
πανδημίας COVID-19 στον τομέα της δικαιοσύνης, στη μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Eurojust και 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στη συνεργασία με τρίτες χώρες μετά το Βrexit. 

Ο ίδιος βουλευτής συμμετείχε στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στις 
19 Νοεμβρίου 2020. Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην Κύπρο ως χώρα υποδοχής του μεγαλύτερου αριθμού 
αιτητών ασύλου κατ’ αναλογίαν πληθυσμού στην ΕΕ και στηλίτευσε τη συνεχιζόμενη προώθηση από 
την Τουρκία παράνομων μεταναστών μέσω των κατεχομένων ή διά θαλάσσης και την άρνησή της να 
εφαρμόσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις 4 Μαρτίου 2021 αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συμμετείχε σε διακοινοβουλευτική συνάντηση που 
διοργάνωσε η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του ΕΚ με την 
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας. Συζητήθηκαν η δραματική αύξηση των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας συνεπεία της πανδημίας COVID-19 και του εγκλεισμού, καθώς 
και βέλτιστες πρακτικές για αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Στις 13 Απριλίου 2021 μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
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Ασφαλίσεων εκπροσώπησε τη Βουλή σε διακοινοβουλευτική διάσκεψη με θέμα τις κοινωνικές 
συνέπειες και τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον τομέα της υγείας. Εκφράστηκε ανησυχία 
για την αυξανόμενη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων συνεπεία της πανδημίας COVID-19 
και τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης του κράτους πρόνοιας για συμφιλίωση της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής. 

Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ

O Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στη Διάσκεψη των Προέδρων των 
Κοινοβουλίων των χωρών μελών της ΕΕ, η οποία διοργανώθηκε διαδικτυακά από το γερμανικό 
κοινοβούλιο στις 10 Μαΐου 2021. Στη Διάσκεψη συζητήθηκε το θέμα της ψηφιοποίησης του κοινωνικού 
διαλόγου και ο αντίκτυπός της στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος της 
Βουλής υπογράμμισε τη χρησιμότητα της ψηφιακής τεχνολογίας και παράλληλα την ανάγκη διαφύλαξης 
των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ιδιαίτερη αναφορά στην προτεινόμενη 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δέσμη Μέτρων Νομοθετικών Πράξεων για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και 
το Εμπόριο, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου. 

Περαιτέρω, κατά τη Διάσκεψη υιοθετήθηκαν οι αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 
Διακοινοβουλευτική Συνεργασία, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ και του ΕΚ. Τέλος, υιοθετήθηκε το κείμενο της έκθεσης για την Ενίσχυση 
της Διακοινοβουλευτικής Συνεργασίας μέσω της Σύγχρονης Τεχνολογίας, ενόψει και της διεύρυνσης 
της εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας στη διακοινοβουλευτική συνεργασία υπό τις συνθήκες της 
πανδημίας COVID-19. 

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί κοινό εγχείρημα του ΕΚ, του Συμβουλίου της ΕΕ και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να αφουγκραστούν την κοινή γνώμη και τα μηνύματα των 
Ευρωπαίων πολιτών για τη διαμόρφωση προτάσεων για το μέλλον της Ευρώπης μέσα από διαλόγους 
και συζητήσεις που καθοδηγούν οι ίδιοι οι πολίτες. Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται βάσει τεσσάρων 
συνιστωσών, δηλαδή της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, αποκεντρωμένων εκδηλώσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και των ολομελειών της Διάσκεψης. 

Οι εννιά θεματικές ενότητες της Διάσκεψης είναι: κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, υγεία, ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και εργοδότηση, η ΕΕ στον κόσμο, αξίες και δικαιώματα - κράτος 
δικαίου - ασφάλεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, ευρωπαϊκή δημοκρατία, μετανάστευση, παιδεία - 
πολιτισμός - νεολαία και αθλητισμός. Υπάρχει επίσης δυνατότητα οι πολίτες να προτείνουν ιδέες που 
δεν εμπίπτουν στα πιο πάνω θέματα ή εμπίπτουν σε περισσότερα από ένα θέματα. 

Βάσει του κανονισμού της Διάσκεψης, η προεδρική τρόικα της COSAC συμμετέχει με το καθεστώς 
μόνιμου παρατηρητή στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης, η οποία αποτελείται 
από εκπροσώπους του Συμβουλίου, του ΕΚ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο 
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πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο Προέδρων της COSAC άτυπες ανταλλαγές απόψεων για ενημέρωση 
και συντονισμό των εθνικών κοινοβουλίων αναφορικά με ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα της 
Διάσκεψης (ιδέ πιο κάτω).

Οι εναρκτήριες εργασίες της Διάσκεψης κηρύχθηκαν στις 9 Μαΐου 2021 και αναμένεται να καταλήξουν 
σε συμπεράσματα έως την άνοιξη του 2022. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπείται στη 
Διάσκεψη από τετραμελή αντιπροσωπία, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC)

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της εξάμηνης Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ, μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στην COSAC συμμετείχε διαδικτυακά σε Συνάντηση 
των Προέδρων της COSAC στις 14 Σεπτεμβρίου 2020. Συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Γερμανικής 
Προεδρίας, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και το μεταναστευτικό. Σε 
παρέμβασή του ο Κύπριος βουλευτής στηλίτευσε τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου 
από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις αυτές  συνιστούν απειλή 
για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Επισήμανε εξάλλου ότι η Κύπρος δέχεται τον μεγαλύτερο 
αριθμό αιτητών ασύλου κατ’ αναλογία πληθυσμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τόνισε την 
ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του Κανονισμού του Δουβλίνου.    

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
συμμετείχε διαδικτυακά σε άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC με τον 
Επικεφαλής Διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit. Οι Πρόεδροι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στη 
διαπραγμάτευση της Συμφωνίας για τις Μελλοντικές Σχέσεις ΕΕ-ΗΒ, καθώς και για τεχνικές πτυχές 
της συμφωνίας στους τομείς του περιβάλλοντος, της τελωνειακής ένωσης και της ελεύθερης 
διακίνησης των πολιτών. 

Στις 29 Οκτωβρίου 2020 μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στην COSAC συμμετείχε σε άτυπη 
ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις Αξίες και τη Διαφάνεια και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη. Συζητήθηκαν η πρώτη Ετήσια 
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ, η κατάσταση του 
κράτους δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ και τρόποι αξιοποίησης των συμπερασμάτων της έκθεσης σε 
εθνικό επίπεδο. 

Στις 30 Νοεμβρίου-1η Δεκεμβρίου 2020 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε διαδικτυακά στην 
64η Διάσκεψη της COSAC στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Γερμανικής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της ΕΕ. Θέματα συζήτησης ήταν η επανεκκίνηση των διατλαντικών σχέσεων, οι 
προτεραιότητες της Γερμανικής Προεδρίας, η συνεργασία εντός ΕΕ στις περιπτώσεις πανδημιών, το 
μέλλον της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο και η συνεργασία με την Αφρική. Στις 
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παρεμβάσεις τους μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στηλίτευσαν τις κλιμακούμενες προκλήσεις της 
Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εσχάτως δε το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης 
περιοχής της Αμμοχώστου κατά παράβαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης υιοθετήθηκε η 34η εξαμηνιαία έκθεση της COSAC. 

Στις 11 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά Συνάντηση των Προέδρων της COSAC στο 
πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της εξάμηνης Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ. Θέματα συζήτησης ήταν οι προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας και η ανάκαμψη και 
ανθεκτικότητα της ΕΕ. Σε παρέμβασή του ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υπογράμμισε τη σημασία στήριξης των προσπαθειών των κυβερνήσεων 
για αντιμετώπιση των σοβαρότατων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις επιχειρήσεις και την 
κοινωνία. 

Στις 25 Ιανουαρίου 2021 μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στην COSAC συμμετείχε διαδικτυακά 
σε άτυπη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Προέδρων της COSAC και του Επικεφαλής Διαπραγματευτή 
της ΕE για το Brexit με θέμα το τελικό κείμενο της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ.  

Στις 28 Ιανουαρίου 2021 μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε 
σε διαδικτυακή συνάντηση της COSAC με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αξίες 
και τη Διαφάνεια, κατά την οποία έγινε άτυπη ανταλλαγή απόψεων για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 
για τη Δημοκρατία. 

Στις 8 Φεβρουαρίου 2021 μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε 
διαδικτυακά σε άτυπη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Προέδρων της COSAC και της Κυπρίας 
Επιτρόπου για την Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων με θέμα την οικοδόμηση μια ισχυρής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Υγείας. 

Στις 7 Απριλίου 2021 μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στην COSAC συμμετείχε σε άτυπη 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Προέδρων της COSAC και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμοδίου για θέματα οικονομίας και εμπορίου. Αντικείμενο συζήτησης 
ήταν η επανεξέταση της Εμπορικής Πολιτικής και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις τηλεδιασκέψεις των Προέδρων της COSAC (6 Απριλίου, 14 
Απριλίου, 12 Μαΐου και 18 Ιουνίου 2021) και μία στις 16 Ιουλίου 2021 στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της Σλοβενικής Προεδρίας, με σκοπό την ενημέρωση και τον συντονισμό τους πριν από 
τις συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η Βουλή 
των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο και άλλο ένα μέλος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 16 Ιουλίου  και 14 Απριλίου 2021, 
αντίστοιχα.

Δ.  Κοινοβουλευτική διπλωματία



65

Στις 19 Ιουλίου 2021 ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης σε Συνάντηση των Προέδρων της  COSAC. Συζητήθηκαν μεταξύ 
άλλων ζητήματα κυβερνοασφάλειας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών 
και της άμυνας στον κυβερνοχώρο. Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος της επιτροπής επισήμανε ότι η 
ευρεία χρήση προηγμένων τεχνολογιών και ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας επιτάχυνε τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των κοινωνιών, γεγονός που επιβάλλει την οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος 
ασφάλειας με σκοπό την προστασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κρατικών υπηρεσιών 
ενάντια σε απειλές και προκλήσεις κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

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

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στη 17η Διακοινοβουλευτική 
Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στο πλαίσιο της 
κοινοβουλευτικής διάστασης της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έγινε ανταλλαγή 
απόψεων με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για θέματα επικαιρότητας και διεξήχθη 
συζήτηση για τη στρατηγική αναθεώρηση της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της ΕΕ. Η Διάσκεψη 
ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Δήλωσης των Συμπροέδρων, στην οποία εκφράζεται ανησυχία 
για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζεται η ανάγκη στήριξης της Ελλάδας και της 
Κύπρου προς άμβλυνση των εντάσεων. 

Στις 3 και 4 Μαρτίου 2021 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στη 18η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη 
για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήθηκαν η συνεργασία ΕΕ-
ΝΑΤΟ με κύριο ομιλητή τον γενικό γραμματέα του οργανισμού, η ευρωπαϊκή άμυνα και η Στρατηγική 
Πυξίδα, καθώς και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αφρική. Έγινε εξάλλου ανταλλαγή απόψεων 
με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατο 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. Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Δήλωσης των 
Συμπροέδρων για τα υπό συζήτηση θέματα. 

Στο περιθώριο των δύο Διασκέψεων πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά οι καθιερωμένες συναντήσεις 
των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών των μεσογειακών χωρών της ΕΕ «GroupMed». Η πρώτη 
συνάντηση επικεντρώθηκε στα κύρια περιφερειακά ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Μεσογείου. 
Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες εξέφρασαν αλληλεγγύη προς την Κύπρο και την Ελλάδα σε σχέση 
με τις εντεινόμενες τουρκικές προκλήσεις. Τη δεύτερη συνάντηση απασχόλησαν οι προκλήσεις στην 
περιοχή της Μεσογείου με κύριο ομιλητή τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ενόψει της διοργάνωσης 
από την Ελλάδα της επόμενης Συνόδου Κορυφής MED7 τον Σεπτέμβριο του 2021. Ανταλλάχθηκαν 
επίσης απόψεις για την ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας με τον αρμόδιο 
υποδιευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. 
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Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό 
και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ

Στις 12 Οκτωβρίου 2020 τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στη Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ. Τη Διάσκεψη απασχόλησαν θέματα που άπτονταν του μέλλοντος των δημοσιονομικών 
κανόνων της ΕΕ, των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και των επόμενων βημάτων για την 
ανάκαμψη της ΕΕ. Συζητήθηκαν επίσης ο συντονισμός των εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών 
ανάκαμψης, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και του ΕΚ στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και οι τρόποι διασφάλισης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μετά το πέρας της πανδημίας. 

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης 
της Τραπεζικής Ένωσης, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων. 
Απηύθυνε επίσης ερώτηση στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
και στον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα οικονομίας για την προβλεπόμενη διάρκεια ισχύος της 
γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που προνοεί την αναστολή 
εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων, και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι αυτή θα παραμείνει σε ισχύ 
μέχρι το τέλος του 2021 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασής της.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2021 η ίδια αντιπροσωπία συμμετείχε διαδικτυακά στην Ευρωπαϊκή 
Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2021 και στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον 
Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ, που συνδιοργάνωσαν το ΕΚ και η Πορτογαλική 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την κοινωνική και οικονομική 
διάσταση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τη μεταρρύθμιση του συστήματος 
ιδίων πόρων της ΕΕ και τα επενδυτικά και μεταρρυθμιστικά προγράμματα για ανάκαμψη και έξοδο 
από την πανδημία COVID-19. 

Από πλευράς της κυπριακής αντιπροσωπίας τονίστηκε η ανάγκη σύστασης αποτελεσματικών 
εθνικών εποπτικών μηχανισμών για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών 
και μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στο πλαίσιο εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και πλήρους αξιοποίησης από την Κύπρο των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του Ταμείου 
Ανάκαμψης και του ΠΔΠ 2021-2027. 

Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ (ΜΟΚΕ Ευρωπόλ)

Τον Σεπτέμβριο του 2020 μέλη της αντιπροσωπίας της Βουλής στη ΜΟΚΕ Ευρωπόλ συμμετείχαν 
διαδικτυακά στις εργασίες της 7ης Συνάντησης της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ. Στο πλαίσιο συζήτησης για τον 
μελλοντικό ρόλο της Ευρωπόλ ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας σημείωσε ότι με την 
πρόταση για αναθεώρηση του Κανονισμού της Ευρωπόλ επεκτείνονται σημαντικά οι αρμοδιότητές 
της, επισημαίνοντας ειδικότερα τη διευκόλυνση της συνεργασίας της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς 
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φορείς, τη διεύρυνση των καθηκόντων της προς αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών, την ενίσχυση 
της συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και τη δυνατότητα της Ευρωπόλ να ζητά την έναρξη 
διασυνοριακών ερευνών. Ως εκ τούτου, υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής, πρέπει να διασφαλιστεί η 
άσκηση αποτελεσματικότερου κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη ΜΟΚΕ Ευρωπόλ. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα την καταπολέμηση του δεξιού εξτρεμισμού και της 
τρομοκρατίας μέλος της αντιπροσωπίας επισήμανε ότι το διαδίκτυο διευκολύνει την ανάπτυξη  
δεσμών μεταξύ δεξιών εξτρεμιστών.  Ζήτησε δε περαιτέρω πληροφόρηση για επιπρόσθετα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, τονίζοντας 
ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων που τα εκτρέφουν θα αποτελούσε την πιο αποτελεσματική 
προσέγγιση. 

Την 1η και στις 2 Φεβρουαρίου 2021 δύο μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στη ΜΟΚΕ Ευρωπόλ 
συμμετείχαν μέσω διαδικτύου στην 8η Συνάντηση της Ομάδας στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Κατά τη συζήτηση της αναθεώρησης 
και ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας τόνισε εκ νέου την 
ανάγκη ενδυνάμωσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την προβλεπόμενη 
δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων με τρίτα κράτη. Επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη 
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σχετικών διεθνών συμφωνιών, διερωτήθηκε ποιες 
εγγυήσεις μπορεί να παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των Ευρωπαίων πολιτών, ελλείψει συμφωνιών που να καθορίζουν ένα σαφές σύνολο κανόνων.  

Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας σε παρέμβασή του σε συζήτηση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και 
την ψηφιακή ανθεκτικότητα ανέφερε ότι η πανδημία COVID-19 οδήγησε στην άνοδο του εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρο ιδιαίτερα όσον αφορά την παιδική πορνογραφία και τη διαδικτυακή απάτη. 
Επισημαίνοντας ότι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο εκμεταλλεύτηκαν την πανδημία, προκειμένου να 
επιτεθούν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά, χαιρέτισε τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την κυβερνοασφάλεια και την αναθεωρημένη Οδηγία για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου 
και πληροφοριών. Εξέφρασε παράλληλα ανησυχία για τη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών 
και ψευδών ειδήσεων σχετικά με εμβόλια κατά του COVID-19 και τόνισε την επείγουσα ανάγκη 
ανάπτυξης αποτρεπτικών μηχανισμών.

Συναντήσεις με αξιωματούχους θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Στις 22 Φεβρουαρίου 2021 ο τέως 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 2019. Ακολούθησε παρουσίαση της Έκθεσης σε κοινή συνεδρία 
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Την 3η Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε κοινή διαδικτυακή Συνάντηση των Επιτροπών Νομικών, 
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Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, με τον 
Επίτροπο της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη κ. Didier Reynders. H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
συναντήσεων του Ευρωπαίου Επιτρόπου με θεσμούς των κρατών μελών της ΕΕ για σκοπούς 
συζήτησης των ανά κράτος μέλος Κεφαλαίων της Ετήσιας Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου στην ΕΕ. 
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ευρήματα και οι εισηγήσεις της επιτροπής για την Κύπρο, καθώς 
και οι ενέργειες εκσυγχρονισμού που γίνονται για την αναβάθμιση του συστήματος της δικαιοσύνης και 
την πάταξη της διαφθοράς. 

Στις 23 Ιουλίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Κύπριο Αντιπρόεδρο του Γενικού 
Δικαστηρίου της ΕΕ. Εκφράσθηκε εκατέρωθεν η βούληση για καθίδρυση και ανάπτυξη αμφίδρομων 
διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των αξιωματούχων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Στις 26 Ιουλίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε την Κυπρία Επίτροπο της ΕΕ Αρμόδια για την 
Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Η Επίτροπος ενημέρωσε την Πρόεδρο για τρέχουσες και 
επερχόμενες προτάσεις και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου 
υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ, τη διαχείριση της πανδημίας και τις προσπάθειες διαμόρφωσης μιας 
ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τα τέσσερα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν 
στις Συνόδους Ιανουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου του 2021 της ΚΣΣΕ, καθώς και σε διαδικτυακές 
συνεδριάσεις επιτροπών, υποεπιτροπών και πολιτικών ομάδων της Συνέλευσης. Συνεπεία 
της πανδημίας COVID-19, η Σύνοδος Οκτωβρίου του 2020 ακυρώθηκε και ως εκ τούτου 
πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνεδρίες της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ τον Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020. 

Κυρίαρχα θέματα συζήτησης ήταν η κατάσταση στη Λευκορωσία, η επιδείνωση της κατάστασης των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Τουρκία, η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, 
η σύλληψη και κράτηση του Alexei Navalny και η διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής 
κρίσης. Άλλα θέματα που απασχόλησαν εκτενώς τη Συνέλευση ήταν οι συνέπειες της πανδημίας σε 
όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας απέστειλε αριθμό επιστολών στον Πρόεδρο της Συνέλευσης και 
στους αρχηγούς των εθνικών αντιπροσωπιών στην ΚΣΣΕ για καταδίκη της απόφασης της τουρκικής 
κυβέρνησης για μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί τον Ιούλιο του 2020, τους παράνομους 
τουρκικούς σχεδιασμούς και τις νέες τουρκικές προκλήσεις στην Αμμόχωστο τον Σεπτέμβριο του 
2020, την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τον Μάρτιο 2021, τα 
αποτελέσματα της Άτυπης Διάσκεψης για την Κύπρο τον Μάιο του 2021, καθώς και τις εξαγγελίες της 
Τουρκίας αναφορικά με τη διάνοιξη μέρους της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου. 
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Σε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και ΜΜΕ τον Οκτώβριο του 2020 
ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας παρουσίασε προκαταρκτική Δήλωση εκ μέρους της 
επιτροπής για την αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας, η οποία υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 
2020 παρά τις έντονες αντιδράσεις Τούρκων βουλευτών. Στη Δήλωση καταδικάζεται η μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και επισημαίνεται ότι η ενέργεια των τουρκικών αρχών αντιβαίνει στις 
θεμελιώδεις αρχές και αξίες του ΣτΕ.

Σε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας τον ίδιο μήνα συζητήθηκε 
κατόπιν πρωτοβουλίας μέλους της κυπριακής αντιπροσωπίας το θέμα των τουρκικών έκνομων 
ενεργειών στην Αμμόχωστο. Τονίστηκε ότι το άνοιγμα τμήματος του παραλιακού μετώπου της 
περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου συνιστά παράνομη, διχοτομική και καταδικαστέα ενέργεια. Η 
επιτροπή εξέδωσε σχετική Ανακοίνωση, στην οποία εκφράζεται ανησυχία για τις μονομερείς ενέργειες 
της Τουρκίας και την κλιμάκωση της έντασης στην Κύπρο.  

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ τον ίδιο μήνα μέλος της 
αντιπροσωπίας εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της ΚΣΣΕ σε  τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Παιδείας.

Σε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ τον ίδιο μήνα, ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας εξήρε 
το έργο της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών. Αναφέρθηκε επίσης στις αυξημένες 
μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζουν χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η Κύπρος και η 
Ελλάδα, και στην ανάγκη θέσπισης μηχανισμού δίκαιου επιμερισμού των βαρών μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ. Στηλίτευσε εξάλλου τις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες 
υπονομεύουν τις προοπτικές ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή και θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια της ΕΕ. Κατόπιν αιτήματoς του Κυπρίου βουλευτή, συζητήθηκε το θέμα της 
Αμμοχώστου στη διευρυμένη συνεδρία της Επιτροπής. 

Στην επόμενη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής τον Νοέμβριο  του 2020 ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας 
καταδίκασε την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα εξ αφορμής της επετείου 
της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, καθώς και τις μεθοδευμένες διχοτομικές ενέργειες 
της Τουρκίας. Στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών ο ίδιος βουλευτής 
υπέβαλε ερώτηση στον Γερμανό Αναπληρωτή Υπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα όσον αφορά τη 
δυνατότητα άσκησης επιρροής της χώρας του προς την Τουρκία, προκειμένου να αναχαιτιστούν οι 
παράνομες τουρκικές επιδιώξεις σε βάρος της Κύπρου. 

Σε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
τον Δεκέμβριο του 2020 μέλος της αντιπροσωπίας ορίστηκε ομόφωνα εκπρόσωπος της Επιτροπής 
στην Οργάνωση Europa Nostra για το 2021. 

Σε διευρυμένη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής τον ίδιο μήνα υιοθετήθηκε ψήφισμα για την 
Επενδυτική Μετανάστευση με αναφορές μεταξύ άλλων στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ). 
Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από 
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τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την κυπριακή κυβέρνηση για τροποποίηση του ΚΕΠ, προκειμένου 
αυτό να θωρακιστεί και να καταστεί πιο αυστηρό και αξιόπιστο βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών και 
διεθνών προτύπων, επισημαίνοντας ότι τελικά το εν λόγω πρόγραμμα καταργήθηκε.  

Κατά το Πρώτο Μέρος της Συνόδου Ιανουαρίου του 2021 μέλος της αντιπροσωπίας εξελέγη ομόφωνα 
πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό, τη Διαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Ο ίδιος βουλευτής ως εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για το θέμα της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΑΔ παρουσίασε σχετικό ψήφισμα και σύσταση που 
εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στην ολομέλεια. Μεταξύ άλλων ο βουλευτής σημείωσε τη 
σημαντική μείωση των ανεκτέλεστων αποφάσεων ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών, επισημαίνοντας 
ωστόσο την παρατεταμένη στασιμότητα στην εκτέλεση των δύσκολων υποθέσεων. Επίσης, 
αναφέρθηκε εκτενώς στην 4η Διακρατική προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας και ειδικότερα 
στις πτυχές που αφορούν τους αγνοουμένους, τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων και τα 
προβλήματα των εγκλωβισμένων. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της oλομέλειας ο προεδρεύων της Επιτροπής Υπουργών, απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση του επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, εξέφρασε τη στήριξη της Γερμανικής 
Προεδρίας στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για σύγκληση άτυπης πενταμερούς 
διάσκεψης για την Κύπρο και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την 
ελπίδα για θετική έκβασή τους. Ο ίδιος βουλευτής υπέβαλε επίσης ερώτηση στη γενικό γραμματέα 
του ΣτΕ αναφορικά με τη δράση και τους δυνατούς τρόπους ενίσχυσης του οργανισμού.

Με παρεμβάσεις τους στην ολομέλεια μέλη της αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν στο φαινόμενο της 
φυλετικής καταγραφής και του συστημικού ρατσισμού και στις απειλές κατά της ελευθερίας της 
έκφρασης από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.  

Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 στο πλαίσιο διαδικτυακών συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Πολιτισμού, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μέλος της αντιπροσωπίας με την ιδιότητα 
του εισηγητή της επιτροπής παρουσίασε προκαταρκτική έκθεσή του για τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας. 

Εξάλλου, στις 16 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εν λόγω έκθεσης η Βουλή 
των Αντιπροσώπων και η ΚΣΣΕ συνδιοργάνωσαν ειδική διαδικτυακή συζήτηση με τη συμμετοχή  
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, βουλευτών και εμπειρογνωμόνων από την Κύπρο και την 
ΚΣΣΕ με θέμα τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά με ειδικές ικανότητες όσον αφορά 
την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση σε καιρούς πανδημίας. 

Κατά το Δεύτερο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ τον Απρίλιο του 2021 μέλος της αντιπροσωπίας 
ορίστηκε συνεισηγητής της Επιτροπής για την Τήρηση των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των 
Κρατών Μελών για τη Μάλτα. 
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Σε παρεμβάσεις τους στις εργασίες της ολομέλειας τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν 
στην επιδείνωση της κατάστασης των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην 
Τουρκία, στις στρατηγικές προτεραιότητες του ΣτΕ, στην καταπολέμηση της φορολογικής αδικίας και 
στο έργο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) όσον αφορά τη φορολογία 
της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και στις διακρίσεις σε βάρος ατόμων που αντιμετωπίζουν χρόνιες και 
μακροχρόνιες ασθένειες. Μέλος της αντιπροσωπίας απηύθυνε ερώτηση στην Επίτροπο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΣτΕ αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ. 

Σε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ τον Μάιο του 2021 εγκρίθηκε η έκθεση και το ψήφισμα του 
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και εισηγητή της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων 
και Εκτοπισμένων της Συνέλευσης για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην εφαρμογή των 
Παγκόσμιων Συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Στο ψήφισμα 
προτρέπονται τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση των μεταναστών και προσφύγων στα πρότυπα των Συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών. 
Επισημαίνεται ταυτόχρονα η ανάγκη έμπρακτης αλληλεγγύης προς τις χώρες της πρώτης γραμμής που 
επωμίζονται δυσανάλογα βάρη. Υπογραμμίζεται επίσης ο καίριος ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων 
και η συνδρομή τους στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. 

Στην ίδια συνεδρία υιοθετήθηκε Γνωμοδότηση μέλους της κυπριακής αντιπροσωπίας ως εισηγήτριας της 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ για την ενίσχυση του ρόλου 
των νέων στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων. Στο κείμενο της γνωμοδότησης τονίζεται η σημασία 
της ενεργού συμμετοχής των νέων στην επίλυση συγκρούσεων, αλλά και η διασφάλιση των καλώς 
νοούμενων συμφερόντων τους για την επικράτηση συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. 

Κατά το Τρίτο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ τον Ιούνιο του 2021 τα μέλη της αντιπροσωπίας με 
παρεμβάσεις τους στην ολομέλεια αναφέρθηκαν στη δεκάχρονη πορεία εφαρμογής της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, στην ελευθερία των ΜΜΕ, στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19 και στον αντίκτυπό της στα δικαιώματα των παιδιών. Αναφέρθηκαν επίσης  στα θέματα της 
διαφάνειας και της ρύθμισης των δωρεών σε πολιτικά κόμματα και προεκλογικές εκστρατείες από 
ξένους δωρητές, καθώς και στις διώξεις πολιτικών προσώπων για δηλώσεις τους κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο της ίδιας Συνόδου κατατέθηκε από Βρετανό βουλευτή προσχέδιο ψηφίσματος για την 
Αμμόχωστο, με πρωτοβουλία της Ένωσης Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο προσυπέγραψαν 
μέλη της αντιπροσωπίας. Στο ψήφισμα μεταξύ άλλων καλείται η Τουρκία να επιστρέψει την Αμμόχωστο 
στους νόμιμους κατοίκους της, όπως προνοούν τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και να 
συνεργαστεί καλή τη πίστει για επίλυση του κυπριακού προβλήματος στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. Επίσης, επαναβεβαιώνεται το κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να 
αξιοποιεί τους φυσικούς της πόρους προς όφελος ολόκληρου του κυπριακού λαού. Αναμένεται η 
προώθηση του ψηφίσματος στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Συνέλευσης 
για τον ορισμό εισηγητή και την ετοιμασία σχετικής έκθεσης και ψηφίσματος. 
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Εξάλλου, κατά την υπό αναφορά Σύνοδο το Προεδρείο της ΚΣΣΕ επικύρωσε τον κατάλογο των 
τριών υποψηφίων που επέλεξαν τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας, μετά από συνεντεύξεις που 
πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή για την πλήρωση θέσης μέλους εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT). Ο κατάλογος προωθήθηκε στην Επιτροπή 
Υπουργών του ΣτΕ, η οποία θα επιλέξει τελικώς τον επικρατέστερο υποψήφιο. 

Τον Ιούλιο του 2021 μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Νομικών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ στην 127η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία 
μέσω του Δικαίου («Επιτροπή της Βενετίας»), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βενετία.  

Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU)

Συνεπεία της πανδημίας και των συνακόλουθων περιορισμών που επιβλήθηκαν, αναβλήθηκε η 
προγραμματισμένη για τον Απρίλιο του 2020 142η Συνέλευση της IPU.  Πραγματοποιήθηκε μόνο η 206η 
Σύνοδος του Συμβουλίου του Οργανισμού, μεταξύ 1ης και 4ης Νοεμβρίου 2020, στην οποία συμμετείχε 
μέσω διαδικτύου αντιπροσωπία της Βουλής. Σκοπός της Συνόδου ήταν η συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων για επείγοντα θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία του οργανισμού, περιλαμβανομένης 
της έγκρισης του προϋπολογισμού και του προγράμματος δραστηριοτήτων για το 2021, καθώς και της 
εκλογής νέου Προέδρου της IPU μέσω τηλεψηφοφορίας. 

Η 142η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε τελικά μέσω διαδικτύου μεταξύ 24ης και 27ης Μαΐου 2021 και 
σε αυτήν συμμετείχε μέλος αντιπροσωπίας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην IPU. Κύριο θέμα 
της Συνέλευσης ήταν «Νικώντας την πανδημία σήμερα και οικοδομώντας ένα καλύτερο αύριο: Ο 
ρόλος των κοινοβουλίων». Στο πλαίσιο διαδικτυακών συναντήσεων των Μόνιμων Επιτροπών που 
προηγήθηκαν της έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης, συζητήθηκαν η διεθνής νομοθεσία για 
την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω διαδικτύου, η ανάκαμψη από την 
πανδημία που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και η προώθηση της ισότητας εντός και μέσω 
των κοινοβουλίων. 

H ίδια βουλευτής συμμετείχε μέσω διαδικτύου στις πιο κάτω δραστηριότητες:

Ως μέλος του Προεδρείου του Φόρουμ των Γυναικών Βουλευτών του Οργανισμού, σε 
τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η συμμετοχή στην πολιτική και η ηγετική ικανότητα των νέων γυναικών» 
στις 18 Νοεμβρίου 2020. Σε παρέμβασή της υπογράμμισε τη σημασία εφαρμογής κοινωνικών 
πολιτικών που δημιουργούν τις αναγκαίες υποδομές για παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής των 
γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.    

Σε συζήτηση που συνδιοργάνωσαν η IPU και το Ίδρυμα Kofi Annan στις 25 Νοεμβρίου 2020. 
Στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην πολιτική 
υπογράμμισε τη σημασία θέσπισης νομοθετικού πλαισίου για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά 
των γυναικών και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την προώθηση σχετικού νομοσχεδίου στην 
κυπριακή Βουλή για ποινικοποίηση του σεξισμού.       

•

•
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Σε σεμινάριο που συνδιοργάνωσαν η IPU, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες και ο Διεθνής Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Προστασίας, 
στις 26 Φεβρουαρίου 2021, με θέμα «Κοινοβουλευτική δράση για τον τερματισμό της ανιθαγένειας 
μέχρι το 2024». Υπογραμμίστηκε ότι το ζήτημα της ανιθαγένειας είναι άκρως σημαντικό και 
επίκαιρο, ιδιαίτερα υπό το φως της αυξανόμενης ροής προσφύγων στην Ευρώπη και του ορατού 
κινδύνου δημιουργίας μιας νέας γενιάς παιδιών χωρίς ιθαγένεια.

Ως μέλος του Προεδρείου του Φόρουμ Γυναικών Βουλευτών της IPU, στην πρώτη συνεδρία 
της 45ης Συνόδου του Προεδρείου του Φόρουμ στις 10 Μαρτίου 2021. Συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούσαν τη λειτουργία και τον προγραμματισμό των επόμενων δραστηριοτήτων του 
οργανισμού στις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία COVID-19. 

Στην Ετήσια Κοινοβουλευτική Συνάντηση που συνδιοργάνωσαν η IPU και η UN Women, στις 23 
Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο της 65ης συνάντησης της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών με 
θέμα «Τι δέον γενέσθαι για την επίτευξη ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή 
μετά τον COVID-19». Σε παρέμβασή της επισήμανε ιδιαίτερα το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής 
βίας, το μέγεθος και η ένταση του οποίου καταγράφονται πλέον ξεκάθαρα εν μέσω της πανδημίας.

Σε τρεις διαδικτυακές συναντήσεις, που συνδιοργάνωσαν η IPU και η UN Women μεταξύ 7ης και 21ης 

Απριλίου 2021, στο πλαίσιο Διακοινοβουλευτικού Διαλόγου για την Ανάκαμψη μετά τον COVID-19, 
που ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου. Η Κύπρια βουλευτής προήδρευσε συνάντησης με θέμα 
τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Στις άλλες δύο συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούσαν στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και στα ευαισθητοποιημένα ως προς 
τη διάσταση του φύλου κοινοβούλια και σχετικές μεταρρυθμίσεις. 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ)
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, συνεπεία της πανδημίας COVID-19, όλες οι δραστηριότητες της 
Συνέλευσης διεξήχθησαν διαδικτυακά, πλην της 29ης Ετήσιας Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε με 
φυσική παρουσία στη Βιέννη τον Ιούλιο του 2021. Στο πλαίσιο της Συνόδου διεξήχθησαν εκλογές 
για την ανάδειξη νέων αξιωματούχων της Συνέλευσης. Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
εξελέγη ως μία εκ των αντιπροέδρων της Συνέλευσης, αξίωμα που για πρώτη φορά κατέλαβε Κύπριος 
βουλευτής στην ΚΣ ΟΑΣΕ. Επίσης, επαναδιορίστηκε από τη νέα Πρόεδρο της ΚΣ ΟΑΣΕ ως Ειδική 
Αντιπρόσωπος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας διορίστηκε 
Αντιπρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής της ΚΣ ΟΑΣΕ για τη Μετανάστευση και Ειδικός Αντιπρόσωπος για 
τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Με πρωτοβουλία της επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και Ειδικής Αντιπροσώπου για 
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η ΚΣ ΟΑΣΕ διοργάνωσε, στις 14 Οκτωβρίου 2020, διαδικτυακή 
συζήτηση με θέμα «Βουλευτές και δημοσιογράφοι-Εταίροι για την καταπολέμηση της διαφθοράς», με 
ομιλητές μεταξύ άλλων την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, 
τον Εκτελεστικό Γραμματέα της GRECO (Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς) του ΣτΕ και τον Γενικό 
Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε εισαγωγική παρέμβασή της, η Κύπρια Ειδική Αντιπρόσωπος 
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της ΚΣ ΟΑΣΕ ανέφερε ότι βουλευτές και δημοσιογράφοι εργάζονται προς το γενικό συμφέρον των 
πολιτών, όταν ασκούν έλεγχο, διερευνώντας και αποκαλύπτοντας διεφθαρμένες πρακτικές κρατικών 
και μη κρατικών αξιωματούχων. Υπογράμμισε δε ότι το περιβάλλον των ΜΜΕ πρέπει να είναι 
πλουραλιστικό, ασφαλές και προστατευμένο από αθέμιτη κρατική ή ιδιωτική επιρροή. 

Υπό την ίδια ιδιότητα η επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε, ως εκ των κύριων ομιλητών, σε 
σεμινάριο που διοργάνωσε, στις 9 Δεκεμβρίου 2020, το Γραφείο του Συντονιστή των Οικονομικών και 
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ με θέμα «Τα ανοιχτά δεδομένα σε δράση: Πραγματικοί 
δικαιούχοι και δημόσιες συμβάσεις». Η Κύπρια βουλευτής τόνισε ότι το «μητρώο πραγματικών 
δικαιούχων» αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των πρωτοβουλιών ανοιχτών δεδομένων και ότι, 
ενόσω ο πραγματικός δικαιούχος παραμένει άγνωστος, ελλοχεύει ο κίνδυνος διαφθοράς, ξεπλύματος 
χρήματος και άλλων παράνομων πρακτικών.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα 
της ΚΣ ΟΑΣΕ, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε σε τέσσερις συνεδρίες του Προεδρείου 
της Συνέλευσης (Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος 2020, Ιανουάριος 2021 και Απρίλιος 2021). Στις εν λόγω 
συνεδρίες έκανε εκτενείς αναφορές στις εντεινόμενες τουρκικές προκλήσεις, ειδικότερα στο παράνομο 
άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου και στην επιδίωξη της τουρκικής 
πλευράς  για λύση «δύο κρατών» στην Κύπρο. Αναφέρθηκε επίσης στις ανθρωπιστικές συνέπειες 
της σύγκρουσης στην Ουκρανία και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στην κατάσταση στη Λευκορωσία και 
στην ανάγκη προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και σε περιοχές υπό στρατιωτική κατοχή.

Υπό την ίδια ιδιότητα ο Κύπριος βουλευτής προήδρευσε τηλεδιάσκεψης με θέμα την ανθρωπιστική 
προστασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ζώνες συγκρούσεων και διαδικτυακής συζήτησης της ΚΣ 
ΟΑΣΕ με θέμα την υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα, τον Μάρτιο και Ιούνιο του 2021, αντίστοιχα. Εξάλλου, 
μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2021 συμμετείχε σε διάφορες διαδικτυακές συναντήσεις της ΚΣ ΟΑΣΕ, 
του ΟΑΣΕ και άλλων οργανισμών, περιλαμβανομένων συζητήσεων που είχαν ως θέματα την ενίσχυση 
του δημοκρατικού διαλόγου μέσω των συνελεύσεων των πολιτών και την ελευθερία της ειρηνικής 
συνάθροισης και συνεδρίου με θέμα τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 όσον αφορά την τρομοκρατία 
και τον βίαιο εξτρεμισμό. 

Εξάλλου, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020-Απριλίου 2021 ο ίδιος βουλευτής συμμετείχε, ως μέλος 
της Ad Hoc Επιτροπής της ΚΣ ΟΑΣΕ για τη Μετανάστευση, σε δραστηριότητες της εν λόγω επιτροπής 
σε διάφορα κράτη μέλη του οργανισμού, με αντικείμενο τη μεταναστευτική κρίση και επιμέρους πτυχές 
της. Μεταξύ Δεκεμβρίου του 2020 και Ιουνίου του 2021 συμμετείχε επίσης ως ομιλητής σε διαδικτυακές 
συζητήσεις που διοργάνωσε η Βουλή των Λόρδων. Περαιτέρω, τον Δεκέμβριο του 2020 συμμετείχε σε 
σεμινάριο για την αξιοποίηση του ρόλου των τοπικών αρχών στη διαχείριση της μετανάστευσης και τον 
Ιούνιο του 2021 σε συνέδριο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. 

Μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με θέμα την τριακοστή επέτειο από την 
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υιοθέτηση της Χάρτας των Παρισίων (Νοέμβριος 2020), καθώς και σε τηλεδιασκέψεις της ΚΣ ΟΑΣΕ 
για την ανασκόπηση του ρόλου της Συνέλευσης ενόψει της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από την 
υπογραφή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι το 2025 (Ιανουάριος και Μάρτιος 2021).

Μεταξύ 24ης και 26ης Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 20ή Χειμερινή Σύνοδος της 
ΚΣ ΟΑΣΕ. Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, στο πλαίσιο συνεδρίας της Γενικής Επιτροπής 
Πολιτικών Υποθέσεων και Ασφάλειας, αναφέρθηκε στη σύγκληση από τον γενικό γραμματέα του 
ΟΗΕ άτυπης πενταμερούς Διάσκεψης για την Κύπρο. Η Κύπρια βουλευτής στηλίτευσε τις τουρκικές 
επιδιώξεις για λύση «δύο κρατών» στην Κύπρο, θέση την οποία η ΕΕ απέρριψε ως αντιβαίνουσα στα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των 
αρχών και αξιών της ΕΕ. 

Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας, με την ιδιότητα του Προέδρου της Γενικής Επιτροπής για τη 
Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά Θέματα, προήδρευσε συνεδρίας της 
επιτροπής. Σε εισαγωγική παρέμβασή του επισήμανε ότι σε ορισμένα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ η 
πανδημία οδήγησε σε εκτεταμένους περιορισμούς των πολιτικών ελευθεριών, οξύνοντας περαιτέρω 
προϋπάρχουσες τάσεις έλλειψης ανεκτικότητας και λογοκρισίας των διαφωνούντων.

Σε παρέμβασή του τρίτο μέλος της αντιπροσωπίας αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας στην 
κυπριακή οικονομία, επισημαίνοντας την έκθεσή της σε εξωγενείς κινδύνους, λόγω της εξάρτησής 
της από τους τομείς του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών, καθώς και την άνοδο της ανεργίας 
και τη συρρίκνωση των κρατικών εσόδων, συνεπεία της παρατεταμένης αναστολής εργασιών των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου και των χώρων εστίασης. 

Μεταξύ 29ης Ιουνίου και 6ης Ιουλίου 2021 διμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε με φυσική 
παρουσία στην 29η Ετήσια Σύνοδο της ΚΣ ΟΑΣΕ στη Βιέννη. Σε συνεδρίες της Μόνιμης Επιτροπής 
και της Γενικής Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας της Συνέλευσης η επικεφαλής της 
αντιπροσωπίας στηλίτευσε την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, προειδοποιώντας για το 
ενδεχόμενο περαιτέρω παράνομων κινήσεων των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στην περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου. Η Κύπρια βουλευτής καταδίκασε τις τουρκικές αξιώσεις για λύση «δύο 
κρατών» στην Κύπρο, το κύμα μαζικών «πολιτογραφήσεων» Τούρκων εποίκων στα κατεχόμενα και τη 
μεθοδευμένη διοχέτευση παράνομων μεταναστών από την Τουρκία προς τις ελεύθερες περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των κατεχομένων.

Η ίδια βουλευτής συμμετείχε σε διαδικτυακή συνεδρία της Γενικής Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, 
Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Σε παρέμβασή της τόνισε ότι τα θέματα της καταπολέμησης 
της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή 
που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο της Συνόδου μέλος της αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητα του τέως  Προέδρου της  

Δ.  Κοινοβουλευτική διπλωματία



76

Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά Θέματα, προήδρευσε 
συνεδρίας της επιτροπής. Σε εισαγωγική ομιλία του αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19 στις δημοκρατικές διαδικασίες. Υπογράμμισε ότι τα ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας 
και ανθρώπινων δικαιωμάτων στις ζώνες συγκρούσεων αποτελούν προτεραιότητες, τονίζοντας ότι 
στο πλαίσιο της επίλυσης συγκρούσεων πρέπει τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπίζονται χωριστά από 
πολιτικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την επίλυση πολλών παρατεταμένων συγκρούσεων. 

Τον Οκτώβριο του 2020 τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας απέστειλαν από κοινού στους 
επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπιών στην ΚΣ ΟΑΣΕ επιστολή διαμαρτυρίας για το άνοιγμα από 
την Τουρκία τμήματος του παραλιακού μετώπου της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου κατά 
παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ.  Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας απέστειλε δεύτερη επιστολή για τις εξελίξεις στο θέμα της 
Αμμοχώστου τον Ιούλιο του 2021. 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣΕγΜ)

Λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε Σύνοδος της Ολομέλειας της ΚΣΕγΜ. Την Προεδρία της 
Συνέλευσης ανέλαβε τον Ιούλιο του 2020 το ΕΚ.

Πραγματοποιήθηκε μόνο μία συνεδρία μέσω διαδικτύου της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, 
Ασφάλειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στις 14 Ιουλίου 2021. 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΚΣΜ)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διμελής αντιπροσωπία της Βουλής πήρε μέρος στη 15η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της ΚΣΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3-4 Ιουνίου 2021. Στο πλαίσιο 
της Συνόδου της Ολομέλειας συζητήθηκαν οι πολύπλευρες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. 
Υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα ο ρόλος της ΚΣΜ και των εθνικών κοινοβουλίων στην ανάληψη συλλογικών 
δράσεων για προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποτελεσματική αντιμετώπιση της υγειονομικής 
κρίσης και οικονομική ανάκαμψη των χωρών της Μεσογείου. Σε παρέμβασή του για τον οικονομικό 
αντίκτυπο της πανδημίας, μέλος της αντιπροσωπίας επισήμανε ότι το πλήγμα της πανδημίας είναι 
ιδιαίτερα ισχυρό για πολλά κράτη της περιοχής. Τόνισε δε ότι απαιτείται έμπρακτη αλληλεγγύη προς τις 
φτωχότερες χώρες για την αντιμετώπιση των υγειονομικών και οικονομικών τους προβλημάτων, την 
οικοδόμηση αναγκαίων υποδομών και την πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες εμβολίων.  

Κατά την υπό αναφορά Γενική Συνέλευση εξελέγη νέος Πρόεδρος της ΚΣΜ και ανανεώθηκε η 
θητεία  των επτά λοιπών μελών του Προεδρείου, τηρουμένων των αναλογιών εκπροσώπησης των 
γεωπολιτικών ομάδων χωρών Βορρά και Νότου, που προβλέπει το καταστατικό της Συνέλευσης. 

Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν εξάλλου σε αριθμό διαδικτυακών συναντήσεων 
ποικίλης θεματολογίας.
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Στις 14 Δεκεμβρίου 2020 μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε σεμινάριο, που συνδιοργάνωσαν 
η ΚΣΜ και το Γραφείο Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των 
Ηνωμένων Εθνών, με θέμα τη διασύνδεση επιστήμης και διαδικασιών χάραξης πολιτικών προς την 
προώθηση μιας «πράσινης αναγέννησης» στη Μεσόγειο. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ανάδειξη 
της σημασίας συνεργειών μεταξύ επιστημόνων και βουλευτών προς διαμόρφωση αποτελεσματικών 
περιβαλλοντικών στρατηγικών. 

Στις 15 Απριλίου 2021 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε σε συνέδριο με 
θέμα «Διεθνείς Προκλήσεις και Απειλές στο Πλαίσιο της Πανδημίας COVID-19: Τρομοκρατία και 
Βίαιος Εξτρεμισμός». Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν η ΚΣΜ, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση των 
Κρατών Μελών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, η ΚΣ ΟΑΣΕ, η ΚΣΣΕ και το Γραφείο των 
Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας.  Ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε ότι 
η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει αποφασιστικά προς αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων 
της τρομοκρατίας και, συνακόλουθα, να στηρίξει τις φτωχότερες χώρες, ώστε να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης καθολικής πρόσβασης στα εμβόλια. 

Στις 12 Ιουλίου 2021 τριμελής αντιπροσωπία συμμετείχε σε διαβούλευση που διοργάνωσε η ΚΣΜ με 
συμμετοχή μελών της επιστημονικής κοινότητας, με θέμα «Η πορεία προς τις Διασκέψεις για την Κλιματική 
Αλλαγή COP26 και COP22: Ο ρόλος των Ευρωμεσογειακών Κοινοβουλίων και των Κοινοβουλίων των 
χωρών του Κόλπου στις διαβουλεύσεις για το κλίμα». Συζητήθηκαν θέματα όπως η βιώσιμη διαχείριση 
των παράκτιων περιοχών, η χάραξη στρατηγικών για την προστασία της βιοποικιλότητας, η βιώσιμη 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η μετάβαση προς τα πράσινα ενεργειακά συστήματα. 

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (CPA)

Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2020 διμελής αντιπροσωπία του Κυπριακού Κλάδου συμμετείχε διαδικτυακά 
στις εργασίες του 49ου Συνεδρίου της Περιφέρειας Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου (BIMR) του 
CPA, που διοργάνωσε το Κοινοβούλιο της Μάλτας. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονταν της ευελιξίας 
των κοινοβουλίων στη θέσπιση έκτακτων νομοθετικών μέτρων σε σχέση με την πανδημία COVID-19 
και των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στα μικρά κράτη.

Σε παρέμβασή της η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στον CPA αναφέρθηκε στο νομοθετικό 
έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων από την έναρξη της πανδημίας για προστασία των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων και διάφορων ομάδων του πληθυσμού που πλήγηκαν δυσανάλογα από τις οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας. Σημείωσε ότι σε περιόδους έκτακτης ανάγκης οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις πρέπει να συμβαδίζουν με τις οικονομικές απαιτήσεις του κράτους και να περιλαμβάνουν 
πρόνοιες που να ανταποκρίνονται επαρκώς και ουσιωδώς στις ανάγκες των πολιτών. Άλλο μέλος της 
αντιπροσωπίας επισήμανε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος λόγω του νησιώτικου 
χαρακτήρα της και υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης υιοθέτησης μέτρων, με στόχο την παροχή ενός 
αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής προστασίας για εργαζομένους και επιχειρήσεις.
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Στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2021 η επικεφαλής της αντιπροσωπίας εκπροσώπησε τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στο ετήσιο συνέδριο Γυναικών Βουλευτών της Κοινοπολιτείας (CWP) της Περιφέρειας 
των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Κεντρικό θέμα ήταν η 
ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των κοινοβουλίων σε θέματα 
φύλου. Ως συντονίστρια συζήτησης με θέμα την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής για την πρόληψη και 
προστασία των γυναικών από παρενόχληση, βία και κακοποίηση, η Κύπρια βουλευτής αναφέρθηκε εκτενώς 
στην ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Οκτώβριο του 2020, τροποποίησης του 
Ποινικού Κώδικα για τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων που αφορούν τον βιασμό και την παρενόχληση 
και υπογράμμισε την ανάγκη υιοθέτησης ολιστικής προσέγγισης για το θέμα. 

Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε επίσης σε διαδικτυακές συναντήσεις της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του CWP της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου τον Οκτώβριο του 
2020, καθώς και τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2021, με θέματα συζήτησης τις συνεχιζόμενες 
επιδράσεις της πανδημίας COVID-19 στις γυναίκες, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. 

Εξάλλου, στις 2 Μαρτίου 2021 παρακολούθησε διαδικτυακή διάλεξη για τον ρόλο των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω πανδημίας, στο πλαίσιο διαδικτυακών διαλέξεων που διοργάνωσε ο 
CPA με τη συμβολή διακεκριμένων κοινοβουλευτικών, ακαδημαϊκών και ειδικών εκπροσώπων για τα 
εν λόγω θέματα από την Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη.

Η ίδια βουλευτής συμμετείχε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα των Γυναικών Βουλευτών της 
Κοινοπολιτείας της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2021. Στο μήνυμά της για το θέμα «Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις: 
Πετυχαίνοντας ένα ισότιμο μέλλον στην εποχή του COVID-19» τόνισε ότι η πολύτιμη συμβολή της 
γυναίκας πρέπει να αναγνωριστεί από τα κράτη και τις κοινωνίες και πως η αναγνώριση αυτή πρέπει να 
αντανακλάται στις πολιτικές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος 
χωρίς διακρίσεις.

Μεταξύ 22ας και 24ης Μαρτίου 2021 ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος συμμετείχε διαδικτυακά σε Κοινοβουλευτικό Φόρουμ για την Κλιματική Αλλαγή, που 
διοργάνωσε ο Κλάδος Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών συναντήσεων 
του CPA ενόψει της Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Γλασκόβη τον Νοέμβριο του 2021. 
Κύριο θέμα ήταν η ουσιαστική συμβολή των κοινοβουλίων στις προσπάθειες αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, τόσο στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και του ρόλου 
τους ως συνδέσμων μεταξύ πολιτών και κυβερνήσεων. 

Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση των θεσμοθετημένων 
συνεδριών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Συνέλευσης και της ετήσιας Συνόδου Ολομέλειας, λόγω 
των νέων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία COVID-19.
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Στις 9 Μαρτίου 2021 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Συνέλευση συμμετείχε σε 
τηλεδιάσκεψη με θέμα «Γυναίκες και Οικογενειακή Οικονομία», που διοργάνωσε το ιρανικό κοινοβούλιο 
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Σε παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η ισότητα 
των φύλων και η εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων και κακοποίησης κατά των γυναικών πρέπει να 
αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα. Τόνισε δε την ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών οριζόντιων 
στρατηγικών για στήριξη των γυναικών σε όλα τα επίπεδα. 

Ο βουλευτής έκανε ιδιαίτερη μνεία στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου για την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση των διακρίσεων και της έμφυλης βίας. Ειδικότερα, 
σημείωσε την επικύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Σύμβασης του ΣτΕ για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης), καθώς και την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, με σκοπό την αυστηροποίηση των ποινών για τα ποινικά αδικήματα του βιασμού και 
της σεξουαλικής παρενόχλησης. Έκανε δε ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία του θεσμού Επιτρόπου 
Ισότητας των Φύλων από το 2014, καθώς και στην έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, για την εφαρμογή του Ψηφίσματος 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, πέραν της εξ αναβολής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 
προηγούμενης περιόδου και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της τρέχουσας περιόδου, η κυπριακή 
αντιπροσωπία συμμετείχε στις δύο τακτικές μικτές Συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας, των 
Προέδρων και των Εισηγητών των Επιτροπών της ΔΣΟ.

Συνεπεία της πανδημίας COVID-19, η 27η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης στις 17 Σεπτεμβρίου 2020. Σε παρεμβάσεις τους μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 
στηλίτευσαν τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, καταδίκασαν 
τις αποφάσεις των τουρκικών αρχών για μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας σε 
τζαμιά, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να δράσει άμεσα προς ανάκληση των αποφάσεων αυτών.

Διεξήχθησαν επίσης οι προγραμματισμένες ανά διετία εκλογές για την ανάδειξη νέων αξιωματούχων της 
ΔΣΟ. Οι Κύπριοι βουλευτές εξασφάλισαν θέσεις μέλους της Διεθνούς Γραμματείας, προέδρου της Επιτροπής 
Κανονισμού, εισηγητή της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέλους της Επιτροπής Οικονομικών.

Στις 17 Μαρτίου 2021 διεξήχθη μέσω διαδικτύου η εξ αναβολής Φθινοπωρινή Μικτή Συνεδρίαση. Στο 
πλαίσιο της Συνεδρίασης υιοθετήθηκε Δήλωση της ΔΣΟ για την προστασία των χριστιανικών μνημείων 
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στην οποία τονίζεται η ανάγκη διαφύλαξης των μνημείων παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε εμπόλεμες περιοχές, ειδικότερα αρμενικών πολιτιστικών θησαυρών 
ανεκτίμητης θρησκευτικής και ιστορικής αξίας. Επίσης, στηλιτεύεται η μεθοδευμένη καταστροφή 
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θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων σε υπό κατοχή περιοχές, περιλαμβανομένων των κατεχόμενων 
από τον τουρκικό στρατό εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Κύπριοι βουλευτές τόνισαν 
συναφώς ότι η βίαιη και συστηματική καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς 
στα κατεχόμενα συνιστά μια από τις οδυνηρές συνέπειες που βιώνει η Κύπρος για περισσότερο από 
σαράντα επτά χρόνια συνεπεία της τουρκικής εισβολής.

Στις 14-15 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία η Εαρινή Μικτή Συνεδρίαση στο 
Βελιγράδι. Σε συζήτηση για την προστασία της χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέλη της 
κυπριακής αντιπροσωπίας επισήμαναν ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και 
άλλων χριστιανικών ναών, περιλαμβανομένων εκκλησιών στην κατεχόμενη Κύπρο, σε τζαμιά αποτελεί 
ζήτημα καίριας σημασίας, το οποίο οφείλει να αναδείξει δεόντως η ΔΣΟ στο διακοινοβουλευτικό 
επίπεδο. Περαιτέρω, τονίστηκε η ανάγκη σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και της ορθόδοξης 
κληρονομιάς ανά το παγκόσμιο. 

Μεταξύ 22ας και 24ης Ιουλίου 2021 τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε με φυσική 
παρουσία στην 28η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ στην Κρήτη, που είχε ως κεντρικό θέμα «Το μέλλον 
του κόσμου, το μέλλον της Ευρώπης μετά την πανδημία». Στο επίπεδο της ολομέλειας αναγνώστηκε 
αυτούσια επιστολή-διάβημα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον γενικό γραμματέα 
της ΔΣΟ (επικεφαλής) και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού για τις τουρκικές 
προκλήσεις στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. Οι Κύπριοι βουλευτές ανέδειξαν τον κεντρικό 
ρόλο των βασικών αρχών του χριστιανισμού και του διαθρησκειακού διαλόγου στη διαμόρφωση της 
υπό εξέλιξη Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Οι Κύπριοι βουλευτές υπογράμμισαν την αναγκαιότητα δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των ομόδοξων 
κοινοβουλίων μελών της ΔΣΟ για την προστασία της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομίας. Εξέφρασαν 
την εκτίμησή τους για τη σταθερή στήριξη της ΔΣΟ με ψηφίσματα και ποικιλοτρόπως προς τον δίκαιο 
αγώνα της Κύπρου, καθώς και για την πάγια εκπεφρασθείσα υποστήριξη της Συνέλευσης στο ζήτημα 
της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Εγκρίθηκε εξάλλου ο οικονομικός 
απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2020-2021.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο πλήρωσης θέσεων νέων αξιωματούχων της ΔΣΟ, οι οποίες δεν 
καλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες  εκλογές  του Σεπτεμβρίου του 2020, οι Κύπριοι βουλευτές 
εξασφάλισαν θέσεις μέλους της Διεθνούς Γραμματείας (Προεδρείο Συνέλευσης), προέδρου της 
Επιτροπής Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, εισηγητή της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας 
και Μητρότητας, μέλους της Επιτροπής Οικονομικών,  μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας 
με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και μέλους της Επιτροπής Πολιτισμού. 

Άλλες διεθνείς δραστηριότητες

Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας IRENA
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Στις 13 Ιανουαρίου 2021 ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος συμμετείχαν διαδικτυακά στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του Διεθνούς Οργανισμού 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENA, με θέμα τις κοινοβουλευτικές δράσεις για αύξηση των 
επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Ως εκ των κύριων ομιλητών του Φόρουμ, 
ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της Κύπρου, ειδικότερα όσον αφορά την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό μείγμα, σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η χώρα στην πορεία υλοποίησής τους.  

Δραστηριότητες του Δικτύου Γυναικών Πολιτικών Ηγετών (WPL)

Την 21η Ιουνίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπό την ιδιότητα της πρέσβεως 
του Δικτύου WPL εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε με οπτικογραφημένο μήνυμά 
της σε διαδικτυακή διάσκεψη του δικτύου με θέμα «Οικοδόμηση του μέλλοντος. Oι γυναίκες πολιτικοί 
ηγέτες καθορίζουν τη νέα κανονικότητα». Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε τη σημαντική πρόοδο 
της Κύπρου σε σχέση με την ενίσχυση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της 
παρενόχλησης, της παρενοχλητικής παρακολούθησης και του σεξισμού. Υπογράμμισε επίσης την 
ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 
προς αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, όπως το συνταξιοδοτικό και μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων, η ισότιμη κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας μέσω της δημιουργίας επαρκών 
δομών φροντίδας παιδιών και ο διαχωρισμός των φύλων στην εκπαίδευση, στην  κατάρτιση και στην 
απασχόληση. 

Προηγουμένως, η ίδια βουλευτής συμμετείχε ως πρέσβης του WPL εκ μέρους της Βουλής των 
Αντιπροσώπων σε άλλες δύο δραστηριότητες: 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2021 σε διαδικτυακή Συνάντηση που διοργάνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το WPL και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, 
με θέμα «Μια Μετασχηματιστική Ανάκαμψη». Σε παρέμβασή της αναφέρθηκε στα μεταρρυθμιστικά 
και επενδυτικά προγράμματα που περιέλαβε η Κύπρος στο Εθνικό της Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων της Κύπρου στην πορεία 
ανάκαμψής της, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της πράσινης μετάβασης και της κλιματικής 
ουδετερότητας. 

Συμμετείχε επίσης μέσω διαδικτύου στο Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών Ηγετών, οι εργασίες του οποίου 
διεξήχθησαν διαδικτυακά μεταξύ 9ης και 11ης Νοεμβρίου 2020. Σε οπτικογραφημένη δήλωσή της 
υπογράμμισε την ανάγκη ενδυνάμωσης των γυναικών στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο 
και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
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Ε.  Εκδοτικές δραστηριότητες - Συνέδρια, εκδηλώσεις 

Κατά τις εν λόγω συνόδους και γενικότερα κατά τη διάρκεια του 2021 η διοργάνωση εκδηλώσεων 
υπήρξε εξαιρετικά περιορισμένη ένεκα της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων λήψης αναχαίτισής 
της, ενώ δεν κατέστη δυνατό να διοργανωθεί κανένα συνέδριο με φυσική παρουσία. Ωστόσο, η 
εκδοτική δραστηριότητα της Βουλής συνεχίστηκε κανονικά, εμπλουτίζοντας την κοινοβουλευτική 
εκδοτική παραγωγή. Όλες οι εκδόσεις οι οποίες αναφέρονται παρακάτω και έχουν κυκλοφορήσει σε 
έντυπη μορφή βρίσκονται επίσης αναρτημένες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Βουλής.

5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 2020
H Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στο Φεστιβάλ 
Βιβλίου Λευκωσίας 2020, που πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 21ης-22ας Νοεμβρίου 2020. 
Λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά. Όλοι οι φορείς που συμμετείχαν στο φεστιβάλ (εκδοτικοί οργανισμοί, βιβλιοπωλεία, 
πανεπιστήμια, ξένα ινστιτούτα, ενώσεις λογοτεχνών κ.ά.) παρουσιάστηκαν μέσω ψηφιακής 
πλατφόρμας. Η Βουλή συμμετείχε στο διαδικτυακό φεστιβάλ με εννέα (9) εκδόσεις προς πώληση. 

Συνέδριο με τίτλο «Ο Θεσμός της Βουλής των Αντιπροσώπων (1960- 
2020)» 
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων λειτουργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στις 23 και 24 
Νοεμβρίου 2020, το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο για τις κοινοβουλευτικές σπουδές που έγινε 
ποτέ στην Κύπρο. Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και 
της αποφυγής οποιουδήποτε κινδύνου διασποράς του στην κοινότητα, το συνέδριο  πραγματοποιήθηκε 
εξολοκλήρου διαδικτυακά. 

Μέσα από δώδεκα (12) θεματικές συνεδρίες και τη συμμετοχή πενήντα πέντε (55) ομιλητών, 
ακαδημαϊκών, ερευνητών και τεχνοκρατών, ανάμεσά τους δεκαέξι (16) βουλευτών, το συνέδριο 
κάλυψε όλο το φάσμα των ζητημάτων που άπτονται της ιστορικής, κοινωνικής, πολιτικής, θεσμικής 
και νομικής λειτουργίας της Βουλής.

Κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος 
Αδάμου και ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου 
Τασούλα, του Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Lindsay Hoyle, 
του τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου και της πρώτης 
Ελληνοκυπρίας βουλευτού κ. Ρήνας Κατσελλή, ενώ τις εργασίες του συνεδρίου κήρυξε ο πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας. Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου 
έλαβαν χώρα έξι (6) συνεδρίες, οι οποίες έθεσαν στο επίκεντρο του διαλόγου καίριας σημασίας 
ζητήματα, όπως το παρόν και το μέλλον του κοινοβουλίου, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η 
κοινοβουλευτική ιστορία, η σχέση Βουλής και διεθνούς έννομης τάξης, οι θεσμικές πτυχές του 
ρόλου του βουλευτή και ο ρόλος του κοινοβουλίου, και κατά τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκαν 
άλλες έξι (6) θεματικές συνεδρίες αφιερωμένες στα ειδικά ζητήματα κοινοβουλευτικού έργου, την 
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κοινοβουλευτική διπλωματία, τα ειδικά ζητήματα του κοινοβουλευτικού δικαίου, τη σχέση Βουλής και 
ΕΕ, τις σύγχρονες προσεγγίσεις στον ρόλο της Βουλής και τους παράλληλους θεσμούς-ειδικά θέματα 
κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Οι μεταδόσεις των εργασιών του συνεδρίου είχαν συνολικά πέραν των είκοσι πέντε χιλιάδων (25 
000) θεάσεων στις πλατφόρμες προβολής τους, ενώ η συμμετοχή του κοινού, μέσα από την υποβολή 
ερωτήσεων, σχολίων και παρατηρήσεων, υπήρξε ευρύτατη και ιδιαίτερα γόνιμη. Ας σημειωθεί ότι τα 
σχετικά οπτικοακουστικά αρχεία θα εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμα στο κοινό και να αποτελούν 
πηγή γνώσης για οποιονδήποτε επιθυμεί να εντρυφήσει στην πολυεπίπεδη αποστολή του θεσμού του 
κοινοβουλίου, ενώ τα πρακτικά του συνεδρίου αναμένεται να εκδοθούν προσεχώς. 

Πρακτικά συνεδρίου «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, 
Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση» 
Η έκδοση συγκεντρώνει τα πρακτικά του συνεδρίου «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, 
Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση», το οποίο έλαβε χώρα 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. Σκοπός του τρίτου στη 
σειρά συνεδρίου με κεντρικό θέμα την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση ήταν να δώσει το έναυσμα 
για τη δημιουργία ενός πολυδιάστατου δικτύου συνεργασίας μεταξύ του επιστημονικού και του 
επιχειρηματικού κόσμου και να τροφοδοτήσει με ιδέες το πεδίο της ψηφιακής στρατηγικής και της 
εφαρμογής της.  

Τα πρακτικά του συνεδρίου βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα της Βουλής από τον Ιούνιο του 
2020. Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς εκτυπώθηκαν και αποστάλθηκαν στα μέλη της Βουλής, στους 
συνέδρους, καθώς και σε βιβλιοθήκες στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 

Πρακτικά εσπερίδας «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος: 
Οι κυπριακής καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην 
Ελλάδα»
Κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2020 τα πρακτικά της ομότιτλης εσπερίδας, την οποία συνδιοργάνωσαν 
η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Νοέμβριο του 2019.  Η 
έκδοση περιλαμβάνει χρονολόγια για τη ζωή και το έργο των δύο Σαριπόλων, τους χαιρετισμούς του 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και του πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
καθώς και την εισαγωγική ομιλία του Επιστημονικού Διευθυντή του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου-
Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού. Στο Μέρος Α΄της έκδοσης περιλαμβάνονται ομιλίες 
που αναλύουν τη νομική διάσταση της προσωπικότητάς τους, ενώ στο Μέρος Β΄ ομιλία για την πολιτική 
διάσταση της προσωπικότητας του Νικόλαου Ι. Σαριπόλου.  Στο Μέρος Γ' περιλαμβάνεται ομιλία με θέμα 
«Νικόλαος Ι. Σαρίπολος ο λογοτέχνης», καθώς και η συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των ομιλητών 
και των παρευρισκομένων. Στην τελευταία ενότητα της έκδοσης περιλαμβάνονται τα βιογραφικά 
σημειώματα των ομιλητών της εσπερίδας. 



84

«Οι Λατίνοι της Κύπρου - The Latins of Cyprus - I Latini di Cipro»
Τρίγλωσση έκδοση -στην ελληνική, αγγλική και ιταλική γλώσσα- που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 
του 2020 στα πλαίσια των εορτασμών για τα εξηντάχρονα της Βουλής των Αντιπροσώπων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  Πρόκειται για την έντυπη μεταφορά της έκθεσης φωτογραφιών, εγγράφων 
και αντικειμένων με θέμα «Οι Λατίνοι της Κύπρου», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 
του 2019 στη Λευκωσία και από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 στη Λεμεσό και καλύπτει τη 
μακραίωνη παρουσία των Λατίνων στην Κύπρο μέσα από την προβολή της κοινωνικής, πολιτιστικής 
και φιλανθρωπικής συνεισφοράς τους. 
 
«Εξήντα χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξήντα παράθυρα στην 
κοινοβουλευτική μας ιστορία»
Πρόκειται για την έντυπη παρουσίαση της ομότιτλης πολυθεματικής έκθεσης που διοργανώθηκε από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των εορτασμών για τα εξηντάχρονα της Δημοκρατίας και 
του νομοθετικού σώματος. Το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης αποτελείται από τα εξήντα «παράθυρα», 
στα οποία παρουσιάζονται χρονολογικά ανά έτος, αρχίζοντας από την προετοιμασία του νεοσύστατου 
κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πρώτες προεδρικές εκλογές του 1959, τα σημαντικότερα 
γεγονότα της εξηντάχρονης ιστορίας της Βουλής μέσα από κείμενα, φωτογραφικό υλικό, πρωτοσέλιδα 
και άρθρα εφημερίδων. Στην έκδοση περιλαμβάνονται επίσης οι συνθέσεις των έντεκα βουλευτικών 
περιόδων από το 1960 μέχρι και σήμερα (οι Πρόεδροι και τα μέλη του κοινοβουλίου, καθώς  και οι 
αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων). Τέλος, 
στην έκδοση περιλαμβάνεται αντίγραφο του έργου του μεγάλου Κυπρίου ζωγράφου Αδαμάντιου 
Διαμαντή «Ο Κόσμος της Κύπρου», που ευγενώς παραχωρήθηκε στη Βουλή από την Πινακοθήκη του 
Ιδρύματος Λεβέντη και το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών.

Η ομώνυμη πολυθεματική έκθεση, που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2020, παρέμεινε ανοικτή για το 
κοινό μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, 
δέχθηκε αρκετούς επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους πρώην βουλευτές, πρέσβεις, φοιτητές, μέλη 
της Παράλληλης Βουλής κ.ά. 

«Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στη ζωή μας»
Η έρευνα με τίτλο «Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στη ζωή μας» ανατέθηκε από τον Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων δρ Αδάμο Αδάμου στους επιστημονικούς συνεργάτες του Γραφείου του 
και αποτέλεσε το περιεχόμενο ομότιτλης έκδοσης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών 
και Εκδόσεων της Βουλής. Στόχος της έκδοσης η ενημέρωση των πολιτών για τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς. Στις δεκατρείς ενότητές της αναλύονται τα μέχρι στιγμής 
δεδομένα με αναφορά στο παράδειγμα της Κύπρου και συγκριτικά με τα δεδομένα, τα μέτρα και 
τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες. Εκτιμάται ακόμη η εξέλιξη της πανδημίας και ο 
αντίκτυπός της στη ζωή των ανθρώπων, ενώ καταγράφονται εισηγήσεις και παραδείγματα πρακτικών, 
η εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη και σωτήρια για τον τόπο μας.  Ειδικότερα, 
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στην έκδοση εξετάζονται οι τομείς που πλήγηκαν περισσότερο από την πανδημία: υγεία, κοινωνία, 
παιδεία, εργασία, ανάπτυξη, εμπόριο, γεωργία, περιβάλλον, οικονομία, μεταφορές και ταξίδια, ΜΜΕ.

«Πολιτισμός και αθλητισμός εν καιρώ πανδημίας (COVID-19): προκλήσεις 
και ενέργειες»
Σε συνέχεια της προηγούμενης έρευνας-έκδοσης για τον κορωνοϊό, ο  Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων δρ Αδάμος Αδάμου ανέθεσε στους επιστημονικούς συνεργάτες του Γραφείου του την 
έρευνα «Πολιτισμός και αθλητισμός εν καιρώ πανδημίας (COVID-19): προκλήσεις και ενέργειες», βάσει 
της οποίας πραγματοποιήθηκε η ομότιτλη έκδοση σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών 
και Εκδόσεων της Βουλής. Η έκδοση περιλαμβάνει δώδεκα άρθρα, τα οποία αφορούν στις επιπτώσεις 
της πανδημίας του κορωνοϊού στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού, με εισηγήσεις για τους 
τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πολιτιστική δημιουργία  και η 
αθλητική δραστηριότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στον διεθνή χώρο.

«Οι υπηρεσίες του κοινοβουλίου και η λειτουργία τους»
Όπως σε κάθε νέα κοινοβουλευτική περίοδο, έτσι και μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2021 
ετοιμάστηκε και εκτυπώθηκε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων η εν λόγω έκδοση, η οποία 
παρουσιάζει τους διάφορους χώρους δράσης του κοινοβουλίου, τις διαδικασίες του νομοθετικού 
έργου, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις διεθνείς σχέσεις και τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, το 
εκδοτικό και ερευνητικό έργο, σε συνάρτηση με τις εντεταλμένες για τον κάθε τομέα υπηρεσίες της 
Βουλής.  Παρέχει επιπλέον χρηστικού περιεχομένου πληροφορίες, με στόχο τη διευκόλυνση των νέων 
μελών του κοινοβουλίου στην επιτυχή επιτέλεση του έργου τους.

Βράβευση τεσσάρων μαθητών του Λυκείου Βεργίνας για μαθητικές 
και αθλητικές διακρίσεις τους
Στις 29 Ιουνίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε 
στο Γραφείο της και βράβευσε τέσσερις διακριθέντες μαθητές του Λυκείου Βεργίνας και Αθλητικού 
Σχολείου Λάρνακας, οι οποίοι πέτυχαν διεθνείς και ευρωπαϊκές διακρίσεις στον αθλητισμό, καθώς 
και στις Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Χημείας και Βιολογίας. Κατά τη συνάντηση οι μαθητές και οι δύο 
εκπαιδευτικοί που συνόδευαν τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την Πρόεδρο για τις 
επιτυχίες τους, αλλά και να θέσουν προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο τους και η εκπαίδευση 
γενικότερα εν μέσω πανδημίας. Η Πρόεδρος διαβεβαίωσε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
για την πλήρη στήριξη της Βουλής ως προς την επίλυση των προβλημάτων και στη συνέχεια τους 
ξενάγησε στην αίθουσα συνεδριάσεων της ολομέλειας του σώματος. 

Βιογραφικά βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας
Στα πλαίσια της εκδοτικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε κατά την παρελθούσα περίοδο 
εντάσσεται και η σύνταξη και επιμέλεια των βιογραφικών του Προέδρου και των μελών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων που εξελέγησαν στις 30 Μαΐου 2021 για τη Δωδέκατη Βουλευτική Περίοδο. Στα 
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ευσύνοπτα βιογραφικά των βουλευτών, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα οποία βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Βουλής, παρουσιάζονται τόσο οι κοινοβουλευτικές όσο και οι 
ευρύτερες πολιτικές δραστηριότητες του Προέδρου και των μελών του σώματος, συνοδευόμενες από 
χρηστικού περιεχομένου πληροφορίες. 

«Ψηφίσματα που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας 1960-2020»
Στα πλαίσια των εορτασμών για τα εξηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού 
κοινοβουλίου, η Βουλή έχει προβεί σε έκδοση που περιλαμβάνει τα διακόσια δεκαεπτά ψηφίσματα 
που ενέκρινε στα εξήντα χρόνια από τη σύσταση και λειτουργία της. Μέσω των ψηφισμάτων η Βουλή 
εκφράζει διαχρονικά τους προβληματισμούς και τις αγωνίες των μελών της και κατ’ επέκταση του 
συνόλου της κυπριακής κοινωνίας για διάφορα θέματα που αφορούν την κυπριακή και τη διεθνή 
πραγματικότητα. Στην έκδοση παρατίθενται ταξινομημένα, θεματικά και χρονολογικά, ψηφίσματα 
που αφορούν το κυπριακό πρόβλημα, διεθνή θέματα, την Κύπρο και διεθνείς οργανισμούς, καθώς 
και εσωτερικά θέματα. Παλαιότερη σχετική έκδοση της Βουλής, που κυκλοφόρησε το 2000, έχει 
εξαντληθεί και το περιεχόμενό της έχει περιληφθεί στην παρούσα έκδοση.

Φάκελος της Κύπρου
Στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοκόλλων που υπεγράφησαν από τον πρώην 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, έχουν εκδοθεί μέχρι 
σήμερα οι πρώτοι οκτώ τόμοι του πολύτομου και πολύτιμου αυτού έργου.

Ακολούθως, συνεχίστηκαν οι εργασίες για την ετοιμασία του ένατου και δέκατου τόμου, των οποίων 
η επιμέλεια ολοκληρώθηκε προ πολλού, ωστόσο η έκδοσή τους δεν κατέστη δυνατή λόγω των 
συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοïού, αλλά και της καθυστέρησης που υπήρξε στη 
σύσταση νέας σχετικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων μετά τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα. 

Σημειώνεται ότι η νέα Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων βρίσκεται σε συνεχή επαφή με 
τη Βουλή των Ελλήνων για έκδοση, το συντομότερο δυνατό, των τόμων οι οποίοι έχουν ήδη τύχει 
επιμέλειας και συνέχιση των εργασιών για ολοκλήρωση σταδιακά της έκδοσης του εν λόγω έργου, 
που περιλαμβάνει συνολικά τριάντα (30) περίπου τόμους.
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ΣΤ.   Έρευνες, Μελέτες 

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκε, κατά το πρότυπο των Υπηρεσιών Έρευνας του ΕΚ και 
άλλων κοινοβουλίων, ο αντίστοιχος τομέας της Βουλής και, καλύπτοντας ένα χρόνιο κενό στις 
κοινοβουλευτικές διαδικασίες, εκπόνησε, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου ή μελών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, καθώς και ακαδημαϊκών ή ερευνητών από το εξωτερικό, σύντομες αναλύσεις, 
ενημερωτικά σημειώματα ή εκτενείς έρευνες και μελέτες για διάφορα θέματα. 

Κατά τις υπό επισκόπηση συνόδους διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες έρευνες και μελέτες:

Η ποιότητα χρήσης της επίσημης γλώσσας στα κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών

Η μελέτη παρουσιάζει στοιχεία για την ποιότητα χρήσης της επίσημης γλώσσας στο πλαίσιο των 
κοινοβουλευτικών εργασιών σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στον Καναδά, στο Ισραήλ και στην 
Τουρκία. Στη μελέτη καταγράφονται οι απαντήσεις που δόθηκαν σε ερώτημα του κοινοβουλίου 
της Φινλανδίας προς το ECPRD. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για εσωτερική υπηρεσιακή χρήση.

Σχολικοί συνοδοί για την ειδική εκπαίδευση

Η συγκριτική μελέτη αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο για τους σχολικούς βοηθούς/συνοδούς 
ειδικής εκπαίδευσης στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 
καταγράφονται ανά χώρα στοιχεία που αφορούν τα προσόντα, τον τρόπο διορισμού, τα καθήκοντα 
και τον τρόπο αξιολόγησης των σχολικών βοηθών/συνοδών ειδικής εκπαίδευσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου 
κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη.

Η ποιότητα του αέρα σε κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με ρυπογόνα εργοστάσια και 
κτηνοτροφικές μονάδες

Η σχετική μελέτη επικεντρώνεται στις πρακτικές και τα μέτρα για τον έλεγχο και τη διασφάλιση 
της ποιότητας του αέρα στις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με ρυπογόνα εργοστάσια 
και κτηνοτροφικές μονάδες. Στη μελέτη αυτή δόθηκε έμφαση στο πρόβλημα των οσμών που 
εκλύονται από κτηνοτροφικές μονάδες και βιομηχανίες, γιατί είναι ένα θέμα που δε ρυθμίζεται 
από τις Οδηγίες της ΕΕ και που δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στις γειτνιάζουσες 
αυτών περιοχές.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 
και προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.

To νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελματικών συμβουλίων εγγραφής στην Κύπρο

Η μελέτη εστιάζει στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελματικών συμβουλίων εγγραφής 
στην Κυπριακή Δημοκρατία.

1.

2.

3.

4.
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ΣΤ.   Έρευνες, Μελέτες 

Στη μελέτη καταγράφονται στοιχεία που αφορούν τη σύσταση, τον διορισμό των μελών και του 
προέδρου, την απαρτία και τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων και τη λειτουργία δευτεροβάθμιου συμβουλίου για δέκα (10) συνολικά 
επαγγελματικά συμβούλια εγγραφής.

Η ανάθεση της εν λόγω έρευνας έγινε από την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών κ. Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, στα πλαίσια συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θέματος για 
θέσπιση ενός κοινού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επαγγελματικών συμβουλίων.

Το νομοθετικό πλαίσιο αδικημάτων που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και 
τις προβλεπόμενες ποινές σε ευρωπαϊκές χώρες

Η μελέτη επικεντρώνεται στις ισχύουσες νομοθεσίες αναφορικά με τη σεξουαλική κακοποίηση 
ανηλίκων και στις προβλεπόμενες ποινές που επισύρουν τα σχετικά αδικήματα σε χώρες της ΕΕ, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Η έρευνα εκπονήθηκε έπειτα από αίτημα της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. 
Σκεύης Κούτρα Κουκουμά.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εκδοθεί επίσης σύντομα ενημερωτικά σημειώματα τιτλοφορούμενα 
«Με μια ματιά» για θέματα που αφορούν το κοινοβούλιο, καθώς και επίκαιρα θέματα κοινωνικού και 
οικονομικού περιεχομένου. Κατά τις υπό επισκόπηση συνόδους εκδόθηκαν δύο σημειώματα με τίτλο 
«Το προφίλ της Βουλής των Αντιπροσώπων (μετά τις αλλαγές που επήλθαν τον Οκτώβριο του 2020)» 
και «Αιτητές πολιτικού ασύλου στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Πρόσθετα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ανταποκρίθηκε σε αιτήματα ακαδημαϊκών και ερευνητών 
από το εξωτερικό με την ετοιμασία αναλύσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων για διάφορα θέματα, 
όπως το προφίλ της Βουλής των Αντιπροσώπων και τα χαρακτηριστικά του νομοθετικού σώματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, την επάρκεια του δικαίου στην Κύπρο αναφορικά με την παρεμπόδιση, τον 
έλεγχο και τη μείωση της εξ ατυχήματος ρύπανσης κατά τη διενέργεια γεωτρήσεων προς εξεύρεση 
υδρογονανθράκων κ.ά.
 

5.
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Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο και μετά την ακύρωση του διαγωνισμού ανέγερσης του νέου 
κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, για την αντιμετώπιση του κτιριολογικού προβλήματος που 
αντιμετωπίζει, η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε στην ενοικίαση δύο ορόφων στο παρακείμενο 
κτίριο της Cyta «Ηλέκτρα».

Επίσης, ως συνέπεια του γεγονότος ότι ήταν αδύνατον να εφαρμοστούν στο κτίριο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων τα υγειονομικά μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, οι εργασίες της 
Βουλής των Αντιπροσώπων μεταφέρθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.

Η  διαχείριση του εν λόγω κέντρου για τον πιο πάνω σκοπό παραχωρήθηκε στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η αρμόδια υπηρεσία μέσα στα πλαίσια των καθημερινών της δραστηριοτήτων έχει ασχοληθεί και με τα 
ακόλουθα θέματα:

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

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

Καταχώριση πληρωμών μέσω του συστήματος FIMAS.

Χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν την αποζημίωση, τα επιδόματα και τα συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα του Προέδρου και των μελών της Βουλής, τη μισθοδοσία και τα συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα του προσωπικού της Βουλής, καθώς και διεκπεραίωση της μισθοδοσίας των 
κοινοβουλευτικών συνεργατών στη βάση της νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2019.

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

Διαβούλευση και διαπραγμάτευση με διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία για κρατήσεις αεροπορικών 
εισιτηρίων και ξενοδοχείων των αποστολών της Βουλής στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας, καθώς και διευθέτηση για παροχή ανάλογων διευκολύνσεων σε ξένες αντιπροσωπίες 
που επισκέπτονται το κοινοβούλιο.

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

Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών με βάση τις οδηγίες του γενικού διευθυντή και σε συνεργασία 
με τους εντεταλμένους φορείς για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κοινοβουλίου και επίβλεψη 
της εκτέλεσης διάφορων εργασιών, καθώς και της συντήρησης και κανονικής λειτουργίας τους. 

Διεξαγωγή διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων για απόκτηση αγαθών, υπηρεσιών και έργων.

•

•
•

•

•

•

•

•
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Έλεγχος για πιστή εφαρμογή των όρων που διαλαμβάνουν τα συμβόλαια συντήρησης που έχουν 
συνομολογηθεί για τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, καθώς και μέριμνα για την 
προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού.

Τήρηση Μητρώου Περιουσιακών Στοιχείων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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

Διεξαγωγή αλληλογραφίας οικονομικού/λογιστικού περιεχομένου με άλλα κυβερνητικά τμήματα.

•

•
•

•
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Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρεσχέθη υποστήριξη σε τριακόσιους (300) περίπου χρήστες 
των ηλεκτρονικών συστημάτων της Βουλής [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, καθώς και 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.

Τον Δεκέμβριο του 2020 παρελήφθη εξοπλισμός (τηλέφωνα, switch κ.ά.) ο οποίος εγκαταστάθηκε 
στους δύο ενοικιασμένους ορόφους στο κτίριο «Ηλέκτρα» της Cyta και έγινε σύνδεση των ορόφων 
με το κεντρικό κτίριο της Βουλής με οπτικές ίνες, κάτι που επέτρεψε με απόλυτα αποτελεσματικό 
και ικανοποιητικό τρόπο τη σύνδεση με το e-OASIS, το διαδίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο, το 
exchange και το τηλεφωνικό κέντρο, τα οποία λειτουργούν στα δύο κτίρια σαν να επρόκειτο για ένα.

Οι δύο όροφοι, εκτός από την κεντρική διαδικτυακή σύνδεση, εξοπλίστηκαν με ανεξάρτητο Wi-Fi. 
Εγκαταστάθηκαν επίσης τριάντα (30) επιτραπέζιοι προσωπικοί υπολογιστές και άλλος εξοπλισμός, τα 
οποία εξυπηρετούνται από μικρό τοπικό δωμάτιο διακομιστών. 

Τον Φεβρουάριο του 2021 εγκαταστάθηκε νέος server για βελτιστοποίηση της διαδικτυακής ασφάλειας 
(antivirus) και τον Μάιο ανανεώθηκε η σύνδεση με το σύστημα τηλεδιασκέψεων «Cisco Webex».

Με την προσωρινή μετακόμιση των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της 
ολομέλειας στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, παρελήφθη ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του κέντρου και 
ανελήφθη η διαχείρισή του σε συνεργασία με την εταιρεία που τον εγκατέστησε.

Κατά την ίδια περίοδο παρεσχέθη υποστήριξη για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων του Προέδρου 
και βουλευτών.

Για 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.

Περαιτέρω, συνεχίστηκαν η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας μέσω του 
καναλιού της Βουλής στο YouTube, της ιστοσελίδας της Βουλής και του Κυπριακού Πρακτορείου 
Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) 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 των εργασιών της Βουλής στο Συνεδριακό Κέντρο, τον Ιούνιο του 2020, 
μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε ο εξοπλισμός του live streaming στην αίθουσα συνεδριάσεων 
της ολομέλειας και η ζωντανή μετάδοση συνεχίζεται κανονικά.

Τον Μάρτιο του 2021 εγκαταστάθηκε νέα, αναβαθμισμένη έκδοση του e-OASIS, ενώ την ίδια περίοδο 
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αναβαθμίστηκε το δίκτυο με πρόσθετο αριθμό διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου, ώστε να 
γίνει δυνατή η εξυπηρέτηση πρόσθετου αριθμού μελών του προσωπικού και των κοινοβουλευτικών 
συνεργατών. 

Τον Απρίλιο ετοιμάστηκαν οι φορητοί υπολογιστές για τους νέους βουλευτές, ενώ τον Ιούνιο 
ετοιμάστηκε ο επιτραπέζιος εξοπλισμός και η αναδιάταξη γραφείων των βουλευτών.

Σε διάφορα χρονικά διαστήματα (Μάρτιος και Μάιος) πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση  νέων υπαλλήλων 
στη χρήση του e-OASIS και του η-Συνεργασία και άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στη 
Βουλή, ενώ τον Ιούλιο του 2021 έγιναν παρουσιάσεις των συστημάτων αυτών, καθώς και εφαρμογών 
τηλεδιάσκεψης στους νέους βουλευτές και στους κοινοβουλευτικούς τους συνεργάτες. 

Δημιουργήθηκαν νέοι λογαριασμοί για την πρόσβαση νέων βουλευτών και νέων υπαλλήλων στα 
e-OASIS, η-Συνεργασία, e-mail, exchange.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2021 έγινε μεταξύ άλλων επιμέλεια και ετοιμασία υλικού για εκτύπωση διάφορων εκδόσεων.

Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την καθημερινή ενημέρωση της ιστοσελίδας της Βουλής, την 
τακτική ενημέρωση ερωτηματολογίων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών για θέματα ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης, ανταπόκριση σε αιτήματα άλλων κοινοβουλίων για παροχή πληροφοριών σε θέματα 
καλής πρακτικής κ.ά. 

Περαιτέρω, συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής και προστέθηκαν στην 
ψηφιακή συλλογή αρκετοί τόμοι υλικού. Κατά τη φετινή περίοδο ψηφιοποιήθηκε ολόκληρη η συλλογή 
παλαιών εκδόσεων, που συνήθως ενδιαφέρουν ερευνητές και φοιτητές.

Με την πρόσληψη του νέου Λειτουργού Επικοινωνίας για οπτικοακουστικά θέματα άρχισε η ταξινόμηση 
ψηφιακού φωτογραφικού υλικού και σύντομα θα αρχειοθετηθεί και το οπτικογραφημένο υλικό, ενώ 
προγραμματίζεται και η ψηφιοποίηση άλλου, παλαιότερου σχετικού υλικού. 

Στο υπό επισκόπηση χρονικό διάστημα ενισχύθηκε η αρμόδια υπηρεσία με έναν (1) Λειτουργό 
Επικοινωνίας και έναν (1) Βοηθό Λειτουργό Διεκπεραίωσης, κάτι που επιδρά ευεργετικά στην καλύτερη 
και γρηγορότερη ανταπόκριση στα καθήκοντά της, ιδιαίτερα στα πλαίσια της εργασίας σε τέσσερις 
διαφορετικούς χώρους ένεκα των ιδιαζουσών συνθηκών λόγω κορωνοϊού. 
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Η Βουλή εδώ και αρκετά χρόνια έχει 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. 

Δυστυχώς, οι συνθήκες που δημιούργησαν η πανδημία COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που 
λήφθηκαν για την όσο το δυνατόν καλύτερη  διαχείρισή της και τη διασφάλιση συνθηκών υγειονομικής 
ασφάλειας επέφεραν την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν επισκέψεις μαθητών/φοιτητών κατά τις υπό 
επισκόπηση συνόδους στη Βουλή.

Ανεστάλη επίσης για τους ίδιους λόγους και η λειτουργία του προγράμματος «Η Βουλή στα Σχολεία 
των Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών», που τέθηκε σε εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2019-
2020.

Ι.  Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων και άλλων στη Βουλή 
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1. Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων
Μετά την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία επήλθε το έτος 
2019, και την πλήρη εφαρμογή αυτού, επισημάνθηκε ότι στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου 
και του ασκούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου συγκεκριμένες διαδικασίες δυσχεραίνουν τη 
διεκπεραίωση των εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Ως εκ τούτου, με στόχο την απάλειψη των υπό αναφορά τροποποιήσεων, έχει αναληφθεί 
υπηρεσιακά το έργο της επισκόπησης των παρατηρηθεισών αδυναμιών και αναφυέντων από 
την εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων προβλημάτων και πρακτικών δυσκολιών, με 
στόχο την υποβολή πρότασης στην αρμόδια επιτροπή για αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που προέκυψαν και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

2. Κώδικας Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της        
        Βουλής των Αντιπροσώπων

Κατά την παρελθούσα σύνοδο θεσπίστηκε Κώδικας Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για 
τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων με Απόφαση της Βουλής, η οποία λήφθηκε στις 
18 Φεβρουαρίου 2021 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 
Φεβρουαρίου 2021.

Στον υπό αναφορά κώδικα ενσωματώνονται κανόνες αυτορρύθμισης, οι οποίοι ισχύουν εκ 
παραλλήλου και συμπληρωματικά με τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων και 
αποτυπώνονται αρχές και κανόνες δεοντολογίας για τα μέλη της Βουλής κατά το πρότυπο 
όλων των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών σωμάτων.

Με τη θέσπιση του κώδικα δεοντολογίας ικανοποιούνται μεταξύ άλλων διεθνείς και 
ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και ειδικότερα οι σχετικές συστάσεις της GRECO, 
η οποία συνιστά ειδική επιτροπή του ΣτΕ κατά της διαφθοράς και της οποίας η Κυπριακή 
Δημοκρατία αποτελεί μέλος.  Επιπροσθέτως, με τη θέσπιση αρχών και κανόνων δεοντολογίας 
εξυπηρετείται τα μέγιστα σε μία δημοκρατική πολιτεία η οικοδόμηση και η διατήρηση 
εμπιστοσύνης στους πολιτειακούς θεσμούς και ευρύτερα στο κράτος δικαίου.

3.     Οικονομική αυτονομία της Βουλής
Όπως είναι γνωστό, η οικονομική αυτονομία της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει ήδη 
θεσμοθετηθεί με σχετική συνταγματική τροποποίηση του 2019, ήτοι με την ενδέκατη 
τροποποίηση του συντάγματος [Αρ. Νόμου 100(Ι) του 2019], απαντώντας έτσι στην επί 
μακρόν επιζητούμενη ανεξαρτησία της Βουλής να συντάσσει η ίδια τον προϋπολογισμό της 
χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, κατά το πρότυπο των πλείστων 
σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών και κατ’ επιταγήν της αρχής της ισχύουσας διάκρισης 

ΙΑ.   Εκσυγχρονισμός 
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των εξουσιών. Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής δε δύναται να εκφεύγει των 
εκάστοτε τιθέμενων δεσμευτικών ανώτατων ορίων δαπανών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σύμφωνα δε με το 
σχετικό άρθρο του συντάγματος, ο προϋπολογισμός της Βουλής συντάσσεται από τον Πρόεδρο 
της Βουλής βάσει των ευρύτερων δημοσιονομικών συνθηκών και τηρουμένων των εκάστοτε 
καθοριζόμενων από την εκτελεστική εξουσία ανώτατων ορίων δαπανών.

Στην παρούσα φάση, και πάλι κατ’ επιταγήν του συντάγματος, βρίσκεται υπό εκπόνηση σχέδιο 
νόμου το οποίο θα προβλέπει για τους τρόπους εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως και για 
την καθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου.

Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι η θέσπιση του υπό αναφορά νόμου καθίσταται απολύτως αναγκαία, 
αφενός μεν για την καθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου 
δε για τη ρύθμιση μίας σειράς θεμάτων τα οποία θα προκύψουν από την επικείμενη πλήρη 
διαφοροποίηση της μορφής του κρατικού προϋπολογισμού στη βάση στρατηγικών σχεδίων και 
σχεδιασμών, όπως και την επικείμενη εισαγωγή νέου συστήματος πληρωμών του καλουμένου 
ERR εις αντικατάσταση του γνωστού FIMAS. Με τη θέσπιση του υπό αναφορά νόμου αναμένεται 
ότι θα καθορισθούν επακριβώς τα στάδια της όλης διαδικασίας, ήτοι τα στάδια από τη σύνταξη 
μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού της Βουλής, ενώ θα θεσπισθούν επιμέρους μηχανισμοί 
επισκόπησης και αναθεώρησης των αναγκών της Βουλής σε ανθρώπινους πόρους, με 
απώτερο στόχο την επίτευξη πλήρους λειτουργικής και διοικητικής αυτονομίας ως σημαντικών 
συνιστωσών της ευρύτερης οικονομικής αυτονομίας της Βουλής.
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Β’ ΜΕΡΟΣ παραρτήματα

IA’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Ε’ Σύνοδος
                                         Έκτακτη Σύνοδος
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Παράρτημα Ι                                                      

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή                               Πέμπτη              Έκτακτη            Συνολικά
   
                                                                                           Σύνοδος        Σύνοδος 

1.  Επιτροπή Επιλογής     4   4         8

2. Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων           18               3                   21

3. Οικονομικών και Προϋπολογισμού                        38               3                   41

4. Εσωτερικών                               31               5                   36

5. Άμυνας                                                             10              ---                   10

6. Παιδείας και Πολιτισμού                                    39               3                   42

7.  Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων           20               3                   23

8. Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και                      25               3                   28
 Τουρισμού 

9. Γεωργίας και Φυσικών Πόρων                        30               4                   34

10. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών                         27               4                   31
 Ασφαλίσεων 

11. Νομικών                                                             47               7                   54

12. Υγείας                25    3       28

13. Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως               26               2                  28
 και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

14. Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-            29               3                   32
 Αγνοουμένων-Παθόντων 

15.   Περιβάλλοντος             30    6       36

16. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων            28    2                   30
 Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 
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 Κοινοβουλευτική Επιτροπή                               Πέμπτη              Έκτακτη            Συνολικά                                                                                              Σύνοδος        Σύνοδος 

17. Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως          30               4                  34

18. Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής               2              ---         2
 Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 
 Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Μελέτη                                                                                       
 του Δημογραφικού Προβλήματος 

19. Ad Hoc για τη Μελέτη του Δημογραφικού              ---                1          1
 Προβλήματος 

20. Ειδική για το Πόθεν Έσχες                1     ---         1

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

23. Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής    7              ---                     7
 Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των                                                                            
 Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια 
 Υπηρεσίας  

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

 Συνολικά                                                         490             60                550

Παράρτημα Ι                                                       
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Παράρτημα II                                                  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
Επίσκεψη στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ.
(19.7.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 
Επίσκεψη στο στρατόπεδο αντιστράτηγου Γεώργιου Κατσάνη, της 33 ΜΚΔ στο Σταυροβούνι.
(12.4.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Επίσκεψη στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου.
(21.9.2021)

Επίσκεψη στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας.
(21.9.2021)

Επίσκεψη στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Λειβαδιών.
(21.9.2021)

Επίσκεψη στο Α΄ και Β΄ Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς.
(21.9.2021)

Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Πολεμιδιών.
(25.9.2021)

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδιών - Καρμιώτισσα.
(25.9.2021)

Επίσκεψη στο Λύκειο Αγίου Νικολάου.
(25.9.2021)

Επίσκεψη στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας.
(25.9.2021)

Επίσκεψη στην Τεχνική Σχολή Πάφου.
(16.10.2021)

Επίσκεψη στο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου.
(16.10.2021)

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ε΄ - Αγίου Δημητρίου (Μουττάλου).
(16.10.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Επίσκεψη σε ορεινές κοινότητες της περιοχής του Τροόδους.
(29.9.2020)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Παράρτημα II

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 
Επίσκεψη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη αυτού.
(7.7.2021)

Επίσκεψη στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
(13.7.2021)

Επίσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνομίας και συνάντηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου.
(14.7.2021)

Επίσκεψη στο Ανώτατο Δικαστήριο.
(19.7.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Επίσκεψη στο εμβολιαστικό κέντρο Κρατικής Έκθεσης Κύπρου Ε΄ στη Λευκωσία. 
(8.7.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Επίσκεψη στην περιοχή Μούτταλος στην Πάφο. 
(5.2.2021)

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου της Διερευνητικής Επιτροπής 
Αγνοουμένων. 
(30.3.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Επίσκεψη στον φράκτη Καλαβασού και στις κοινότητες Βασιλικού, με σκοπό την ενημέρωση 
της επιτροπής αναφορικά με τυχόν προβλήματα που προκαλούνται λόγω της ρύπανσης των 
παρακείμενων νερών που καταλήγουν στον φράκτη της Καλαβασού, καθώς και για τα προβλήματα 
που απασχολούν τους κατοίκους των κοινοτήτων Βασιλικού λόγω των έργων στη βιομηχανική 
ζώνη της περιοχής. 
(7.10.2020)

Επίσκεψη στην Κάτω Μονή και στο Μιτσερό, με σκοπό την ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με 
τα προβλήματα που δημιουργούνται στις κοινότητες Κάτω Μονής και Μιτσερού από τη λειτουργία 
κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή, καθώς και τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν 
από την ενδεχόμενη μετακίνηση των ασφαλτικών μονάδων στην περιοχή. 
(5.3.2021)

Επίσκεψη στον δήμο Ιδαλίου, με σκοπό την ενημέρωση της επιτροπής για τα προβλήματα που 
δημιουργούνται στην περιοχή Ιδαλίου από τους πυλώνες της ΑΗΚ που είναι εγκατεστημένοι στην 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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περιοχή, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης μετακίνησής τους.
(14.4.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

Επίσκεψη στο Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων.
(5.10.2020)

Παράρτημα II

•
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Παράρτημα IΙΙ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court of 
Auditors) για το οικονομικό έτος 2019 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.)
(22.2.2021)

Συνάντηση με την κλαδική του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ενίσχυσής του.
(13.4.2021)

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Χριστοδουλίδη για ανταλλαγή απόψεων για θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
(29.6.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

Τηλεδιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας με τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας 
και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
(24.9.2020)

Συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς του.
(18.2.2021)

Συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς του.
(4.3.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για θέματα της 
αρμοδιότητας της επιτροπής.
(5.7.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για ενημέρωση και ανταλλαγή 
απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. 
(8.7.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για ανταλλαγή 
απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. 
(2.3.2021, 6.4.2021)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Παράρτημα IΙΙ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου 
για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. 
(6.7.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Συνάντηση με την Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης της Παράλληλης Βουλής για την 
Κοινωνία των Πολιτών.
(10.3.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Συνάντηση με τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο. 
(17.9.2020)

Συνάντηση με την Επιτροπή για Θέματα Πρεσβυτέρων Πολιτών της Παράλληλης Βουλής για την 
Κοινωνία των Πολιτών. 
(25.2.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court of Au-
ditors) για το οικονομικό έτος 2019 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)
(22.2.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για θέματα της 
αρμοδιότητάς του.
(21.4.2021)

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για θέματα της 
αρμοδιότητάς του.
(14.7.2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Συνάντηση με τους μελετητές και συγγραφείς της Λευκής Βίβλου κ. Χρήστου Παναγιωτίδη, Νίκο 
Γ. Συρίμη και Σερ Χριστόφορο Πισσαρίδη σχετικά με το Πόθεν Έσχες στο πλαίσιο εξέτασης των 
προτάσεων νόμου που τροποποιούν τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών 

•

•

•

•

•

•

•

•
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της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο [Νόμος 49(Ι) του 2004] 
και τον περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο [50 (Ι) του 2004].
(24.2.2021)

Συνάντηση με την Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης της Παράλληλης Βουλής για 
την Κοινωνία των Πολιτών.
(17.3.2021)

Συνάντηση με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
(7.7.2021)

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για τις εργασίες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2020.
(7.7.2021)

•

•

•

Παράρτημα IΙΙ
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Παράρτημα IV

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ενόψει της άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο.
(Αρ. Φακ. 23.05.054.001-2021)
(Έναρξη και λήξη της συζήτησης 19.3.2021)

Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών στην οικονομία 
και την κοινωνία.
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου.)
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021)
(8.7.2021)
(Εκκρεμεί.)

•

•
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(Κανονισμός 41Α)

1.

2.

3.

4.

5.

Παράρτημα V

2020

        Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας από τον Υπουργό Άμυνας για την 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κατ’ εξαίρεση αναστολή θητείας των 
στρατιωτών της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ που εξασφάλισαν θέση στα βρετανικά πανεπιστήμια.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας)
(7.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.138-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Ενημέρωση για τα έσοδα του κράτους και τα ευρύτερα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα κατ’ εξαίρεση Πολιτογραφήσεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλου)
(7.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.139-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Οι πληροφορίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας από το ειδησεογραφικό 
δίκτυο «Al Jazeera» αναφορικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, Ευανθίας Σάββα και Γιώργου Περδίκη)
(7.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.140-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ο ρόλος του ΡΙΚ ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και πρόσφατες καταγγελίες για 
παρεμβάσεις με σκοπό τη διακοπή εκπομπής που είχε ήδη τύχει έγκρισης από τις 
εσωτερικές διαδικασίες του ιδρύματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Γιώργου 
Τ. Γεωργίου, Ευανθίας Σάββα και Γιώργου Περδίκη)
(7.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.141-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η διαδικασία αδειοδότησης έργων εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτύων στις ορεινές 
περιοχές.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Ελένης Σταύρου)
(28.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.142-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)
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Παράρτημα V

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας εντός 
των περιοχών αναδασμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων)
(28.7.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.143-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Το ζήτημα που προκύπτει από την ταχύτατη εξασφάλιση των αδειών λειτουργίας 
του παραλιακού κέντρου NAVA στον Πρωταρά που οδήγησε στην ακύρωση του 
διατάγματος αναστολής της λειτουργίας του εν λόγω κέντρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(2.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.144-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης του τρόπου υποβολής αιτήσεων 
στις δημόσιες υπηρεσίες από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή και η δυνατότητα 
παρακολούθησης της προόδου της αίτησης (tracking).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μάριου Μαυρίδη και Δημήτρη 
Δημητρίου) 
(2.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.145-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για το 2019.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ελένης Μαύρου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(7.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.146-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πλημμελή λειτουργία του 
Βιολογικού Σταθμού του Κεντρικού Αποχετευτικού της κοινότητας Πλατρών και οι 
πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον και τον άνθρωπο από την παράνομη συσσώρευση 
μεγάλων όγκων από υλικά εκσκαφών στην ίδια περιοχή.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(9.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.147-2020)

6.
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σ’ όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(9.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.148-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανάγκη για άμεση αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, και η πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης 
της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε αυτά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(9.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.149-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νέα σχέδια 
και χρονοδιαγράμματα των επιχορηγήσεων για ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, 
για προώθηση των ΑΠΕ και για αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)
(8.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.150-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η ανάγκη πλήρωσης των κενών μόνιμων θέσεων στην Ελεγκτική Υπηρεσία και τα 
πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται στην εκπλήρωση του έργου της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας από την άρνηση της κυβέρνησης να εγκρίνει τη διαδικασία πλήρωσης 
των θέσεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(10.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.151-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Εκκρεμότητα αναφορικά με την ονομασία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου 
Πέρα Ορεινής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Μιχάλη 
Γιωργάλλα, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Κωστή Ευσταθίου)
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(9.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.152-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή της θητείας όσων στρατιωτών της 2020 
Β΄ ΕΣΣΟ θα φοιτήσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια και η δυσμενής διάκριση που 
δημιουργείται εις βάρος εκατοντάδων άλλων φοιτητών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου, Μιχάλη 
Γιωργάλλα και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(9.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.153-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν οι κατολισθήσεις βράχων για τις οικίες της 
περιοχής που γειτνιάζουν με το Σκαλί Αγλαντζιάς και η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων 
για τη μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(14.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.154-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των Επαρχιακών Γεωργικών 
Γραφείων και τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ευθύμιου Δίπλαρου)
(8.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.155-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται όσον αφορά ιδιοκτησία που κληρονομείται από 
πολλούς κληρονόμους και ιδιοκτησία που βρίσκεται σε διατηρητέους οικισμούς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χρίστου Χρίστου)
(14.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.156-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες που διαμένουν στον προσφυγικό 
συνοικισμό Προδρομίου Πόλης Χρυσοχούς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(15.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.157-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.)
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Η ανάγκη ενημέρωσης από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) της διαδικασίας που ακολουθείται και του τρόπου ανάθεσης 
σε δικηγορικά γραφεία υποθέσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ που καταχωρίζονται ενώπιον των 
δικαστηρίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών)
(16.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.158-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής δωρεάς ωαρίων και σπερματοζωαρίων και οι 
ασφαλιστικές δικλίδες για την ορθή τήρησή του.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μιχάλη Γιωργάλλα και Γεώργιου 
Παπαδόπουλου)
(17.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.159-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η καταγγελία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) για τη μη ορθή 
εφαρμογή των νομοθεσιών και της λειτουργίας των θεσμών που έχουν ταχθεί για 
την προστασία των πολιτών από γιατρούς με πλαστά πιστοποιητικά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα)
(17.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.160-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η μη δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλάδος 
Επισκεπτών/τριών Υγείας) για τις ανάγκες του Υπουργείου Υγείας και η θυματοποίηση 
αδιόριστων Επισκεπτών/τριών Υγείας λόγω της κατάργησης του καταλόγου για 
Νοσηλευτικούς Λειτουργούς (Κλάδος Επισκεπτών/τριών Υγείας).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ευθύμιου Δίπλαρου)
(17.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.161-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές του ΓΣΕ σε σχέση με την προπονητική 
στέγασή τους στη Λάρνακα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και 
Ονούφριου Κουλλά)
(15.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.162-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.)
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Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
από τη διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων αναφορικά με τα αρχαιολογικά 
ευρήματα στο παραλιακό τεμάχιο με αρ. τεμ. 280 στην περιοχή «Μουλιά» στον δήμο 
Γεροσκήπου σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες αναπτύξεις στο τεμάχιο αυτό.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, 
Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κωνσταντίνου και Ηλία Μυριάνθους)
(18.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.163-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ο αυξημένος αριθμός ατυχημάτων που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στα 
οποία εμπλέκονται λεωφορεία και η ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα 
και Γιαννάκη Γαβριήλ)
(18.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.164-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η αναβολή των εξετάσεων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την απόκτηση 
επαγγελματικής άδειας ταξί και επαγγελματικής άδειας λεωφορείου και φορτηγού. 
Η κωλυσιεργία του κράτους να καθορίσει νέα ημερομηνία εξέτασης, αλλά και να 
ενημερώσει τους ενδιαφερομένους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα 
και Γιαννάκη Γαβριήλ)
(18.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.165-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών να παραδώσει τους σχετικούς φακέλους 
και τα σχόλια επί του προσχεδίου της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή αναφορικά με 
το επενδυτικό πρόγραμμα των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και Παύλου 
Μυλωνά)
(21.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.166-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα μέτρα και οι ενέργειες που λαμβάνονται από την εκτελεστική εξουσία για την 
υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(22.9.2020)
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(Αρ. Φακ. 23.04.037.167-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί και ενδεχόμενοι τρόποι 
στήριξής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Ελένης Σταύρου)
(22.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.168-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του κράτους για τη χωροθέτηση βιομηχανικών 
ζωνών και ζωνών βαριάς/οχληρής βιομηχανίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη Σοφοκλέους)
(22.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.169-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

α.  Η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα του κράτους και ειδικότερα η ανάγκη ενίσχυσης 
της ψηφιακής συνδεσιμότητας ενεργειακής επάρκειας της χώρας.

β.  Η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα του κράτους και ειδικότερα η ανάγκη επένδυσης 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη Σοφοκλέους)
(22.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.170-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.)

Ο κίνδυνος απώλειας εσόδων της κυβέρνησης από την πρόσφατη απόφαση του 
Διοικητικού Δικαστηρίου που ακύρωσε φορολογία που επέβαλε ο αντισυνταγματικά 
διορισθείς Έφορος Φορολογίας, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει σε μαζική 
αμφισβήτηση κάθε φορολογίας η οποία έχει τεθεί τους τελευταίους μήνες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Στέφανου Στεφάνου και Άννας Θεολόγου)
(24.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.171-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί-εργοδότες στην εξεύρεση εργατών 
για απασχόληση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, ιδιαίτερα λόγω του 
φαινομένου που παρατηρείται εργάτες που απασχολούνται σε γεωργούς-εργοδότες 
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36.
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να εγκαταλείπουν την εργασία τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 
Ευθύμιου Δίπλαρου, Ονούφριου Κουλλά, Δημήτρη Δημητρίου, Χρίστου Ορφανίδη, Χαράλαμπου 
Πιττοκοπίτη και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(29.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.172-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Η απόφαση επαναφοράς στο αστυνομικό σώμα αποφυλακισθέντα και οι διαδικασίες 
που επιτρέπουν τέτοιες αποφάσεις.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών)
(28.9.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.173-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και 
ο σχεδιασμός της εκτελεστικής εξουσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου 
Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά)
(5.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.174-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να 
παραμένουν κλειστές οι είσοδοι των σχολείων μέχρι τις 7.30 π.μ., τα προβλήματα 
που δημιουργούνται και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(7.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.175-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της μηχανογράφησης 
των συστημάτων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) και οι 
συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Αδάμου 
Αδάμου και Γιώργου Τ. Γεωργίου)
(8.10.2020)
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(Αρ. Φακ. 23.04.037.176-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Παραχώρηση προτεραιότητας σε ορισμένες ειδικές ομάδες του πληθυσμού (έγκυοι, 
γονείς με παιδιά κάτω των 5 ετών, συνταξιούχοι και ανάπηροι) σε χώρους όπου 
εξυπηρετείται κοινό (δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)
(12.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.177-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για διάσωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
των τουριστικών περιοχών της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και της επαρχίας 
Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη 
Γαβριήλ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Νίκου Κέττηρου και Αντρέα Φακοντή)
(6.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.178-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας μετά από εισήγηση του 
Αρχηγού Αστυνομίας να μειώσει το «όριο ανοχής» για την ταχύτητα («χαριστικό 
20%») στο οδικό δίκτυο της Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα 
και Γιαννάκη Γαβριήλ)
(9.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.179-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι σχολές οδηγών λόγω 
των διάφορων εγκυκλίων που αποστέλλονται με αφορμή την πανδημία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(9.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.180-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Οι κίνδυνοι στην ασφάλεια πτήσεων στο FIR Λευκωσίας ως αποτέλεσμα των 
τουρκικών παρανομιών και των ενεργειών του ψευδοκράτους και η ανάγκη η 
Κυπριακή Δημοκρατία να έχει μια εμπεριστατωμένη στρατηγική για αντιμετώπισή 
τους.

40.

41.

42.

43.

44.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χρίστου Ορφανίδη)
(9.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.181-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η πορεία των εκποιήσεων και το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για δανειολήπτες στεγαστικών δανείων λόγω των 
επιπτώσεων της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και Γιώργου 
Περδίκη)
(12.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.182-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Η ανάγκη επέκτασης του μέτρου αναστολής των δόσεων από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου, Άννας 
Θεολόγου και Γιώργου Περδίκη)
(12.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.183-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 για 
καταρτισμό νέου στοχευμένου κυβερνητικού σχεδίου στήριξης σε περιπτώσεις 
αδυναμίας καταβολής των ενοικίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου 
Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά)
(12.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.184-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες τουρκοκυπριακής γης έναντι του 
Παγκύπριου Λυκείου στη Λάρνακα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και 
Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(13.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.185-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.)

Ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για την πορεία υλοποίησης των έργων της 
περιοχής Σολέας, τα οποία εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη 
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50.

51.

52.

53.

των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου και Χρίστου 
Ορφανίδη)
(13.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.186-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Οι πιθανοί κίνδυνοι για τον βιότοπο και το φυσικό τοπίο της Πέτρας του Ρωμιού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και 
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(14.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.187-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η απώλεια εσόδων για τη Δημοκρατία, με βάση την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για 
την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του κυπριακού επενδυτικού 
προγράμματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Στέφανου Στεφάνου και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά) 
(8.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.188-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων 
ανάπτυξης της λεωφόρου Μακαρίου στη Λευκωσία, καθώς και το αυξημένο κόστος 
υλοποίησης των έργων αυτών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία)
(8.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.189-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Το ενδεχόμενο παραβίασης των δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών από 
τρίτες χώρες μέσα από την εγκύκλιο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σχετικά με 
την έκδοση άδειας οδήγησης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ελένης Μαύρου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(19.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.190-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

Παράρτημα V
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μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η πορεία υλοποίησης των τοπικών σχεδίων της επαρχίας Αμμοχώστου και η 
αναγκαιότητα υλοποίησης και δημοσίευσης των πολεοδομικών ζωνών της εν λόγω 
επαρχίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ελένης Μαύρου, Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, Ευανθίας Σάββα, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Νίκου Κέττηρου)
(19.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.191-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ΓΕΣΥ - Ανάγκη δημιουργίας 
Κυπριακού Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής Αριστείας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Ευθύμιου 
Δίπλαρου και Σάβιας Ορφανίδου)
(22.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.192-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ενημέρωση για την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου σε σχέση με την αγορά 
υπηρεσιών εκπαιδευτικών για προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η 
κυβέρνηση για συμμόρφωση με την απόφαση του δικαστηρίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(30.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.193-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανάγκη δημιουργίας/λειτουργίας ογκολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο Πάφου 
για περίθαλψη των καρκινοπαθών της επαρχίας Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(29.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.194-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Αυτονόμηση Γενικού Νοσοκομείου Πάφου από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(29.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.195-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)
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Η αναγκαιότητα ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη 
συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και του Παγκύπριου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου αναφορικά με τα κριτήρια και τους περιορισμούς 
λειτουργίας νέων φαρμακείων για ένταξή τους στο ΓΕΣΥ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γεώργιου Κ. Γεωργίου, Κώστα 
Κωνσταντίνου και Ευθύμιου Δίπλαρου)
(29.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.196-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η ανάγκη κατασκευής παρακαμπτήριου δρόμου που να συνδέει την κοινότητα 
Λιμνατίου με τις κοινότητες Μοναγρίου, Δωρού και Λάνιας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Κώστα Κώστα)
(29.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.197-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η αναγκαιότητα κατοχύρωσης του θεσμού του Σχολικού Συνεργάτη που μετέχει 
στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και 
Κυριάκου Χατζηγιάννη) 
(30.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.198-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ρυθμίζει την εισδοχή ξένων φοιτητών 
στα κυπριακά κολλέγια και για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης κατά τρόπο 
που να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την πολιτική για ποιοτική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(30.10.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.199-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανησυχητική αύξηση του φαινομένου της «εκδικητικής πορνογραφίας» [η μη 
συναινετική πορνογραφία που περιλαμβάνει δημοσίευση σεξουαλικού περιεχομένου 
(βίντεο ή φωτογραφίες) χωρίς τη συναίνεση του ατόμου που εμφανίζεται στο υλικό], 
η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και τρόποι πρόληψης και καταπολέμησης 
του φαινομένου.

59.

60.

61.

62.

63.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, Ρούλας 
Γεωργιάδου και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(2.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.200-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Τα παιδιά και πώς επηρεάζεται η υγιής ανάπτυξή τους σε συνθήκες πανδημίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ελένης Μαύρου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(2.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.201-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η ανάγκη αντιμετώπισης του στιγματισμού και των διακρίσεων που προσβάλλουν 
και παραβιάζουν τα δικαιώματα ενηλίκων και ανηλίκων που ήταν θετικοί στον 
κορωνοϊό.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών)
(2.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.202-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση από τον ΟΑΥ για τις εξελίξεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
Πρώτων Βοηθειών από συμβεβλημένα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, 
Ευθύμιου Δίπλαρου και Σάβιας Ορφανίδου)
(5.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.203-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ανεξέλεγκτη καύση παραγόμενου μεθανίου από τον πρώην σκυβαλότοπο στο Βατί.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και του βουλευτή κ. Ευθύμιου Δίπλαρου)
(4.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.204-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο και τμήματα σε σχέση με το δίκτυο 
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προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «Natura 2000».
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και του βουλευτή κ. Αντρέα Φακοντή)
(4.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.205-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η απόφαση της κυβέρνησης για μεταστέγαση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης σε κτίριο εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής στη Λευκωσία και οι 
ανησυχίες των κατοίκων για ενδεχόμενη πρόκληση οχληρίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(9.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.206-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές τουρκοκυπριακών 
επαγγελματικών υποστατικών και εμπορικών κέντρων στους συνοικισμούς στην 
καταβολή ενοικίων λόγω της πανδημίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Νίκου Κέττηρου, Στέφανου Στεφάνου και Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(10.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.207-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και 
Παθόντων.)

Εξέταση της διαδικασίας ελέγχου γνησιότητας των στοιχείων Τουρκοκυπρίων 
κατά τη διαδικασία διεκδίκησης των περιουσιών τους στις ελεγχόμενες από τη 
Δημοκρατία περιοχές.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(10.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.208-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και 
Παθόντων.)

Ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία για παραχώρηση 
προσφυγικών οικοπέδων στο Παραμάλι.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(10.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.209-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και 
Παθόντων.)

69.

70.

71.

72.

Παράρτημα V
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της περί Επιδόματος Τέκνου νομοθεσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Ευανθίας 
Σάββα και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(3.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.210-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Η αναγκαιότητα εφαρμογής του ασυμβίβαστου μεταξύ της βουλευτικής ιδιότητας 
και άλλων επαγγελμάτων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Νίκου Τορναρίτη και Ονούφριου 
Κουλλά) 
(4.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.211-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδεχομένως να προκύπτουν λόγω αναπτύξεων 
κοντά σε περιοχές προστασίας της φύσης (Natura 2000).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(4.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.212-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τη διαδικασία 
επιλογής χώρου μετεγκατάστασης των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου και τα 
τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(4.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.213-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, καθώς και τα πιθανά προβλήματα 
που προκύπτουν από την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ενίσχυσή του.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 
Γιώργου Περδίκη) 
(16.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.214-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Το μέλλον των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο - Ενημέρωση από τον Κυπριακό 
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79.

80.

81.

82.

83.

Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) για τις προσπάθειες που καταβάλλονται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού)
(17.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.215-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι εργαζόμενοι στο εξωτερικό σε 
εταιρείες κυπριακών συμφερόντων και η ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπισή 
τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Ευανθίας 
Σάββα, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ηλία Μυριάνθους)
(17.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.216-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απουσία πλαισίου λειτουργίας 
ορισμένων επαγγελμάτων στον χώρο της μόδας και της διαφήμισης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά)
(17.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.217-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Οι πληροφορίες για καταγγελίες για τη μεγάλη έκταση αδήλωτης εργασίας στο 
σφαγείο CYPRA και οι πιθανές ευθύνες των κρατικών υπηρεσιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Αντρέα 
Φακοντή, Ευανθίας Σάββα και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(17.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.218-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Η δυνατότητα χορήγησης πρόσθετου επιδόματος σπουδών σε ζευγάρια που 
τεκνοποιούν κατά τη διάρκεια των εγκύκλιων σπουδών τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χρίστου Ορφανίδη)
(17.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.219-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Η ανάγκη θέσπισης εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού 
αναλφαβητισμού στην Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)

Παράρτημα V



125

Παράρτημα V

84.

85.

86.

87.

88.

(18.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.220-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η κατάσταση πραγμάτων στο χώρο του τάεκβοντο και οι ενέργειες/πράξεις/
δυσμενείς αποφάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Τάεκβοντο Κύπρου με αποδέκτες 
τους επηρεαζόμενους αθλητές, αλλά και τα ίδια τα σωματεία μέλη της.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(18.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.221-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Εξέταση των θεμάτων που προκύπτουν από την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας αρ. ΚΥ/01/2020 για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και αφορούν την 
περίπτωση του σφαγείου CYPRA.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου)
(19.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.222-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η ανίχνευση αυξημένου αριθμού θετικών δειγμάτων κορωνοϊού στο σφαγείο CY-
PRA στην Κάτω Μονή, οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και οι πιθανές 
ευθύνες των αρμοδίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(19.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.223-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν στον τομέα εξυπηρέτησης των υπηκόων τρίτων 
χωρών από το ΓΕΣΥ λόγω της καθυστέρησης έκδοσης της άδειας παραμονής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μάριου Μαυρίδη)
(19.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.224-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η συμμόρφωση του ΟΑΥ προς τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή σε σχέση με 
τις συμφωνίες που υπέγραψε ο ΟΑΥ με ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε σχέση με τη Β΄ 
Φάση εφαρμογής του ΓΕΣΥ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου)
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89.

90.

91.

92.

93.

(19.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.225-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη σύνδεση υποστατικών με το 
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη Σοφοκλέους)
(24.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.226-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Πλαίσιο Έγκαιρης Προειδοποίησης και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας για επιχειρήσεις 
που βρίσκονται ενώπιον κινδύνου πτώχευσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη Σοφοκλέους)
(24.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.227-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Έργα που προγραμματίζονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη συμβολή 
της λεωφόρου Μακαρίου με την οδό Μάρκου Δράκου και την οδό Ζήνας Κάνθερ 
στα όρια των κοινοτήτων Χλώρακας και Έμπας της επαρχίας Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και 
Αντρέα Φακοντή)
(26.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.228-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ανάγκη δημιουργίας κυκλικού κόμβου στη συμβολή του παλαιού δρόμου Λεμεσού-
Πάφου με τον δρόμο που συνδέει την κοινότητα Ερήμης με τον αυτοκινητόδρομο 
Λεμεσού-Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, 
Πανίκου Λεωνίδου και Ελένης Σταύρου)
(26.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.229-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η πορεία εξυγίανσης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου) 
(16.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.230-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Παράρτημα V
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94.

95.

96.

97.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής Αδειών 
Εράνων σε συνάρτηση με τις πρόνοιες που ορίζει ο νόμος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Λιλλήκα)
(7.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.231-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις καταγγελίες ιδιωτικού 
νοσοκομείου αναφορικά με την πιθανή διασπορά του ιού COVID-19 στην κοινότητα, 
λόγω της μη ενδεδειγμένης εξέτασης (PCR) από συγκεκριμένο αδειοδοτημένο 
χημείο στους επαναπατρισθέντες επιβάτες και τουρίστες που έρχονταν από τα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου, Νίκου Κέττηρου και Αντρέα Φακοντή) 
(3.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.232-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι ασθενείς με 
χρόνιες παθήσεις, μετά από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, κυρίως με το κόστος των 
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και τυχόν μέτρα που πρέπει να παρθούν για 
απάμβλυνσή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου και Νίκου Κέττηρου) 
(3.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.233-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

α.   Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας αναφορικά με εργατικά ατυχήματα 
και σοβαρές ασθένειες λόγω συνθηκών εργασίας, τα οποία καταλήγουν σε 
ανθρώπινες αναπηρίες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνου Μουσιούττα και 
Άγγελου Βότση)

β.  Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία, ώστε να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά την πρόληψη 
των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Ευανθίας 
Σάββα και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(7.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.234-2020)



128

98.

99.

100.

101.

102.

(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο 
υπό συζήτηση Υφυπουργείο Πολιτισμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(10.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.235-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ανάγκη δημιουργίας κυματοθραυστών στην τοποθεσία «Πότιμα», παραλία στην 
κοινότητα Κισσόνεργας της επαρχίας Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(10.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.236-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σφαγείων, η μονοπωλιακή κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί και η ανάγκη διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων)
(24.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.237-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Η καταβολή εισφορών από τους δικαιούχους του ΓΕΣΥ για τη β΄ φάση εφαρμογής 
του για υπηρεσίες οι οποίες δεν τους παρέχονται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου)
(3.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.238-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Το κλείσιμο του σφαγείου Κοφίνου, η ζημιά που υπέστη το κράτος και το ενδεχόμενο 
πώλησης ή ενοικίασής του.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου, Γεώργιου 
Γεωργίου, Μάριου Μαυρίδη, Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Σκεύης Κούτρα 
Κουκουμά, Γιώργου Περδίκη και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(10.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.239-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
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1.

2.

103.

104.

105.

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ο πιθανός αντίκτυπος των διαταγμάτων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα και πολιτικά θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου και οι σχετικές συστάσεις του ΣτΕ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά)
(14.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.240-2020) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με παραδοσιακή βλάστηση μετά τις 
καταστροφικές πυρκαγιές της δυτικής Λεμεσού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού) 
(1.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.241-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Οι αποκοπές από τους κτηνοτρόφους λόγω της απώλειας σήμανσης των ζώων 
τους και οι ευθύνες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού) 
(1.12.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.242-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

2021

Ενημέρωση για τις ενέργειες της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
και της Αστυνομίας Κύπρου που οδήγησαν σε διενέργεια έρευνας σε οικία πολίτη 
εξαιτίας λογαριασμού παρωδίας (parody account) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
που σατιρίζει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ελένης Μαύρου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη)
(11.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.001-2021) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Προβλήματα που έχουν προκύψει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες 
λόγω των ειδικών μέτρων για καταπολέμηση της πανδημίας (π.χ. γυμναστήρια, 
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3.

4.

5.

6.

εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, σχολές χορού, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.) και η 
ανάγκη ειδικής στήριξης για επιβίωσή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(12.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.002-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Αναγνώριση φερεγγυότητας στα πιστοποιητικά μίσθωσης που παραχωρούνται σε 
όσους κατέχουν κατοικίες κτισμένες σε τουρκοκυπριακή γη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Στέφανου Στεφάνου, Νίκου Κέττηρου και Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(12.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.003-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Αναστολή λειτουργίας των εμπορικών κέντρων και των καταστημάτων τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, Μιχάλη 
Γιωργάλλα, Γιώργου Περδίκη, Λίνου Παπαγιάννη, Γεώργιου Προκοπίου και Άννας Θεολόγου)
(7.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.004-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση από τον Έφορο Φορολογίας για τους ελέγχους που έχει διεξάγει μέχρι 
σήμερα το Τμήμα Φορολογίας στα δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία που παρέχουν 
υπηρεσίες στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Στέφανου Στεφάνου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Γιώργου Περδίκη)
(14.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.005-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την προτιθέμενη αγορά κτιρίου για στέγαση 
του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στη Λεμεσό.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(14.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.006-2021)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής (Καλογήρου-Ζαχαριάδη-Φλωρέντζου) σε 
σχέση με τον έλεγχο προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, 
Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Γιώργου Περδίκη)
(14.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.007-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Το δεύτερο προσωπικό ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Σεϋχέλλες με το 
τζετ του Σαουδάραβα σεΐχη και όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως αναφύονται και 
άπτονται δημόσιου συμφέροντος και σοβαρών πολιτικών ευθυνών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, 
Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Γιώργου Περδίκη)
(14.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.008-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών προς 
τον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών (INTOSAI) αναφορικά με 
το θέμα διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ως προέκυψε 
μετά την καταγγελία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κύπρου εξαιτίας της άρνησης 
της κυβέρνησης να δώσει αντίγραφα των φακέλων των πολιτογραφήσεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, Στέφανου 
Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Γιώργου Περδίκη)
(14.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.009-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά του υφιστάμενου προσωπικού 
το οποίο εργάζεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα αεροδρόμια Πάφου και 
Λάρνακας, οι συμβάσεις των οποίων έχουν λήξει ή λήγουν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, στις νέες εταιρείες που έχουν κερδίσει τις σχετικές προσφορές.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)

7.

8.

9.

10.
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(14.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.010-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η κρίση που έχει προκληθεί από τις πρόσφατες παραιτήσεις μελών της Επιτροπής 
Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου 
Δαμιανού, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Ανδρέα Πασιουρτίδη)
(13.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.011-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Η ανάγκη προσαρμογής των διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου λόγω της πανδημίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιωργάλλα)
(13.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.012-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με 
τα αποτελέσματα TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και 
Αννίτας Δημητρίου)
(13.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.013-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των 
αναθετουσών αρχών και των οργανισμών κοινής ωφέλειας/νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου για την ανάληψη του κόστους των υπογειοποιήσεων των δικτύων 
κατά την εκτέλεση πολεοδομικών έργων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Ελένης 
Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα)
(18.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.014-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Με ποιο τρόπο σκέφτεται η κυβέρνηση να στηρίξει τους άνεργους Κυπρίους 
πιλότους, για να μην απωλέσουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και 
Ρούλας Γεωργιάδου)

11.

12.

13.

14.

15.
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16.

17.

18.

19.

20. 

(21.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.015-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την ανισότητα που υπάρχει στα ενοίκια 
μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών και των βιομηχανικών ζωνών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Γιαννάκη Γαβριήλ)
(25.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.016-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την παραχώρηση συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων σε Κυπρίους που έχουν εργαστεί ως ναυτικοί σε πλοία με ελληνική 
σημαία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(12.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.017-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Οι άξονες πολιτικής και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κύπρου για τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021-2027 για όλα τα ταμεία πολιτικής συνοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη Σοφοκλέους)
(19.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.018-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)

Οι άξονες πολιτικής της Κύπρου για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για 
την περίοδο 2021-2026 (Next Generation EU).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη Σοφοκλέους)
(19.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.019-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)

Οι αποφάσεις της 43ης συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρκοκυπριακών 
Περιουσιών που αφορούν τον δήμο Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων)
(26.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.020-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)
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Συζήτηση για την ανάγκη δημιουργίας πρότυπου πλαισίου για την παροχή ποιοτικής και 
αναγνωρισμένης πρακτικής εξάσκησης (internships) για νέους και νέους επαγγελματίες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Ξένιας Κωνσταντίνου)
(26.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.021-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Εργασιακά προβλήματα που προκύπτουν στο έκτακτο προσωπικό ορισμένου χρόνου 
που απασχολείται στον δήμο Λευκωσίας και την εταιρεία του δήμου Λευκωσίας 
(μετατροπή σε αορίστου, προσαυξήσεις κ.λπ.).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα)
(26.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.022-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας του επαγγελματικού προσωπικού υγείας πρώτης 
γραμμής στις μονάδες δειγματοληψίας για δωρεάν εργαστηριακή εξέταση για τη νόσο 
COVID-19 και η ανάγκη λήψης μέτρων για βελτίωσή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Ευανθίας 
Σάββα και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(26.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.023-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού 
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, οι επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού και του βουλευτή κ. Γιώργου Λουκαΐδη)
(27.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.024-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η αναγκαιότητα αξιοποίησης του Σπηλαίου του Ακάμα και η δυνατότητα 
προσβασιμότητας και επισκεψιμότητάς του για την αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής και της Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(26.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.025-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των εργασιών του 
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Αρχαιολογικού Μουσείου Λάρνακας και η επαναλειτουργία του για το κοινό.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων)
(28.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.026-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η ανάγκη ελέγχου που προκύπτει αναφορικά με τη χρήση των συστημάτων 
ταχογράφων και κοφτών ταχύτητας σε λεωφορεία και φορτηγά στους 
αυτοκινητόδρομους, καθώς και των συνεργείων που τοποθετούν την πινακίδα 
βαθμονόμησης του ταχογράφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(28.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.027-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Το ενδεχόμενο κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από παρόχους συνδρομητικών 
τηλεοπτικών υπηρεσιών εις βάρος των καταναλωτών και ο εποπτικός έλεγχος που 
ασκείται από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και 
Χρίστου Ορφανίδη)
(28.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.028-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Οι καταγγελίες για αυθαίρετες παρεμβάσεις στη ζώνη προστασίας της παραλίας 
στο Λατσί στην επαρχία Πάφου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο 
περιβάλλον της περιοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(20.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.029-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πιθανότητα 
επέκτασης υφιστάμενων ή/και δημιουργία νέων λατομικών ζωνών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Νίκου 
Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα)
(20.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.030-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

27.

28.

29.

30.



136

Ενημέρωση από τα αρμόδια υπουργεία και τμήματα για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Ενέργεια και το Κλίμα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Νίκου 
Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα)
(20.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.031-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Σεξισμός στη γλώσσα των εγγράφων της δημόσιας διοίκησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και τρόποι-δράσεις αντιμετώπισης του φαινομένου του γλωσσικού 
σεξισμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και 
Αννίτας Δημητρίου)
(1.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.032-2021) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής 
παρενόχλησης και κακοποίησης στον χώρο του αθλητισμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ελένης Μαύρου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(1.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.033-2021) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (ειδικότερα, η πτυχή του Επενδυτικού Σχεδίου της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και 
η πτυχή που αφορά τους καταναλωτές).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων)
(26.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.034-2021) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)

Συζήτηση αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου για το κατάλληλο των υποδομών και 
τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων τρίτης ηλικίας σε στέγες και οίκους ευγηρίας, 
καθώς και την αναγκαιότητα εισαγωγής του κόκκινου κουμπιού για επείγοντα 
περιστατικά για μονήρη άτομα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ξένιας Κωνσταντίνου, 
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36.

37.

38.

39.

Μαριέλλας Αριστείδου, Αννίτας Δημητρίου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Ελένης Μαύρου και Ρούλας Γεωργιάδου)
(8.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.035-2021) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τα υψηλά ποσά που πρέπει οι πολίτες να 
καταβάλλουν στις τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσουν στοιχεία των λογαριασμών 
τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και 
Ανδρέα Κυπριανού)
(9.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.036-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η ιδιότητά μας ως κράτους μέλους της ΕΕ και η δυνατότητα έγκρισης από τις 
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας εμβολίων κατά του COVID-19 
από τρίτες χώρες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας)
(11.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.037-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Εξέταση του πορίσματος της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής υπό τον κ. Γεώργιο 
Αρέστη για την κατάρρευση του συνεργατισμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(11.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.038-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Το ενδεχόμενο διασπάθισης δημόσιων δαπανών και οι κακοτεχνίες που παρατηρήθηκαν 
στην εκτέλεση του έργου αναδιαμόρφωσης του παραλιακού δρόμου «Τάσου 
Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασά)» στη Λάρνακα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου, Ζαχαρία 
Ζαχαρίου, Γεώργιου Κ. Γεωργίου και Γεώργιου Προκοπίου)
(11.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.039-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
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40.

41.

42.
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44.

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η απαράδεκτη πολύμηνη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων 
διαδικασιών για την υπόθεση του Στυλιανού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ελένης Μαύρου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Μαριέλλας Αριστείδου, Αννίτας Δημητρίου, Ξένιας 
Κωνσταντίνου, Ρούλας Γεωργιάδου και Γιώργου Λουκαΐδη)
(15.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.040-2021) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η αναίτια και απρόκλητη βία που επέδειξε η αστυνομική δύναμη για καταστολή των 
πρόσφατων εκδηλώσεων πολιτών κατά της διαφθοράς. Οι ευθύνες της ηγεσίας της 
δύναμης και της πολιτικής προϊστάμενης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως για τις αυταρχικές, καθεστωτικές πρακτικές και νοοτροπία της κυβέρνησης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ελένης Μαύρου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου Περδίκη)
(15.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.041-2021) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η έλλειψη αναλογικότητας στην επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων και η 
περιστολή πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ελένης Μαύρου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Λουκαΐδη)
(15.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.042-2021) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από το ενδεχόμενο άσκησης λογοκρισίας σε 
δημοσιογράφους και ΜΜΕ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.043-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και τα προβλήματα 
που δημιουργούνται.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.044-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η δημόσια προβολή αθλητικών γεγονότων από τους παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών 
και η συνεχιζόμενη χρέωση στους συνδρομητές, παρά την ισχύ των διαταγμάτων 
συνεπεία της πανδημίας που τους υποχρεώνει σε αναστολή της δραστηριότητάς τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(15.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.045-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Η υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας και οι τραγικές επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά και Ευανθίας Σάββα)
(16.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.046-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Η διαφορετική επιβάρυνση σε τυχόν καθυστέρηση στην καταβολή των εισφορών στο 
ΓΕΣΥ σε σχέση με εισφορές που οφείλονται μέσω του Ταμείου του Εφόρου Φορολογίας 
και του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(16.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.047-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Ενημέρωση για την υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος για τον COVID-19 και 
για τις πιθανές υγειονομικές επιπτώσεις από τη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας)
(18.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.048-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ενημέρωση από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για τη διαδικασία αδειοδότησης 
φωτοβολταϊκού πάρκου στις κοινότητες Φλάσου και Αγίου Επιφανείου Σολιάς, για 
τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στην περιοχή, καθώς και για την παρακολούθηση των 
όρων της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος)
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(17.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.049-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου από την 
έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού αναφορικά με τον καθορισμό χώρων επεξεργασίας 
απορριμμάτων που προέρχονται από κατεδαφίσεις και χωματουργικές εργασίες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Ευανθίας 
Σάββα, Νίκου Κέττηρου, Γιαννάκη Γαβριήλ και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(17.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.050-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η θαλάσσια διάβρωση σε περιοχές της δυτικής επαρχίας Λεμεσού στις οποίες η 
παράλια ζώνη εμπίπτει πλήρως ή εν μέρει στις βρετανικές βάσεις Επισκοπής και οι 
ενδεχόμενοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Ελένης Σταύρου)
(17.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.051-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανεξέλεγκτη και συστηματική απόρριψη κάθε είδους στερεών αποβλήτων και 
άχρηστων αντικειμένων περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας 
Αμαθούντας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Ελένης Σταύρου)
(17.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.052-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανάγκη καταβολής επιδόματος ενοικίου στους Κυπρίους φοιτητές οι οποίοι 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού λαμβάνουν εξ αποστάσεως διδασκαλία από 
τα πανεπιστήμιά τους και συνεχίζουν να καταβάλλουν συγχρόνως τα ενοίκια της 
φοιτητικής τους κατοικίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(17.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.053-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης που εντοπίζονται σε αθλητικές ομοσπονδίες και οι 
ανεπαρκείς έλεγχοι από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. 
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55.

56.

57.

58.

Γεωργίου και Νίκου Κέττηρου) 
(17.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.054-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η μη λειτουργία των Επιμορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 εξαιτίας των μέτρων 
κατά της πανδημίας, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξης των 
εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε αυτά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. 
Γεωργίου και Νίκου Κέττηρου) 
(17.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.055-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η διαδικασία επιλογής των εταιρειών προμήθειας και διενέργειας rapid test στο 
πλαίσιο του ελέγχου της διασποράς του ιού COVID-19.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, Γιώργου 
Λουκαΐδη, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Μιχάλη 
Γιωργάλλα)
(18.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.056-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας και των διαστάσεων αυτής στην ψυχική υγεία 
των μαθητών και στον ρόλο του σχολείου. Πρωτοβουλίες και δράσεις πρόληψης και 
στήριξης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Ξένιας Κωνσταντίνου)
(17.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.057-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για την πορεία και τον σχεδιασμό ανάπτυξης του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, σε συνάρτηση με την κρατική χορηγία προς το ίδρυμα και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει εξαιτίας της απουσίας ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων. Η ανάγκη 
ισότιμης μεταχείρισης των δημόσιων πανεπιστημίων από το κράτος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Αντρέα 
Καυκαλιά, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Νίκου Κέττηρου)
(17.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.058-2021)
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59.

60.

61.

62.

(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η εφαρμογή του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και 
για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2018, η αδυναμία από μέρους του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να ασκήσει τους προβλεπόμενους 
από τον νόμο ελέγχους και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των 
ιδιωτικών φροντιστηρίων εξαιτίας και της πανδημίας του COVID-19.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. 
Γεωργίου, Νίκου Κέττηρου, Πανίκου Λεωνίδου, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(24.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.059-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που απορρέουν για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται 
στα ιδιωτικά σχολεία σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας του «Ο περί Ιδιωτικών 
Σχολείων Νόμος του 2019».
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου και 
Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(24.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.060-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε από τη λήψη της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 
στις 9 Ιουλίου 2008 σε σχέση με την ανάπτυξη και την εγκαθίδρυση του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(24.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.061-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

α.    Έλεγχος των διαδικασιών με τις οποίες η πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα/
ΚΕΔΙΠΕΣ διαπραγματεύτηκε και τελικά συνομολόγησε τη Συμφωνία Διαχείρισης 
Χαρτοφυλακίου με την Altamira.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλου)

β.   Έλεγχος των διαδικασιών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας/ΚΕΔΙΠΕΣ από την Altamira.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και του 
βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλου)

γ.   Ο τρόπος λειτουργίας ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
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Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(25.2.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.062-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ταυτόχρονη αναμετάδοση προεκλογικών εκπομπών στο ΡΙΚ2 προς όφελος των ατόμων 
με αναπηρίες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χρίστου Χρίστου)
(1.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.063-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η συμφωνία ιδιωτικοποίησης των εργασιών 
του λιμανιού Λεμεσού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(4.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.064-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι σοβαρές καταγγελίες που αφορούν το διαχειριστικό πλαίσιο του Ιδρύματος της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου, Γεώργιου 
Κ. Γεωργίου και Μάριου Μαυρίδη)
(4.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.065-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η διαχείριση του Ταμείου Ευημερίας του ΡΙΚ και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν 
όσον αφορά την παραχώρηση ωφελημάτων σε δικαιούχους, περιλαμβανομένων των 
χηρών αποβιωσάντων υπαλλήλων του εν λόγω ιδρύματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(8.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.066-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η συνταξιοδοτική αποζημίωση που καταβάλλεται σε πρώην κοινοτάρχες και η ανάγκη 
αναθεώρησης των αποκοπών που εφαρμόζονται όσον αφορά την εν λόγω αποζημίωση.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(8.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.067-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η συμβολή των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην προώθηση και ενίσχυση της 
εκπαίδευσης της τέχνης και του πολιτισμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(17.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.068-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους σχεδιασμούς και τις 
προθέσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥΠΥ σχετικά με την αναβάθμιση του 
Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(18.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.069-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2019.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(11.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.070-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Το πάγιο αίτημα των υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για μεταφορά 
του ταμείου συντάξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού)
(19.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.071-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.) 

Η ανάγκη για αξιοποίηση του τέλους διανυκτέρευσης το οποίο χρεώνεται από τις 
τοπικές αρχές προς όφελος της τουριστικής βιομηχανίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα)
(29.3.2021)
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(Αρ. Φακ. 23.04.038.072-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι εξελίξεις σε σχέση με τη λειτουργία και την αποκατάσταση του μεταλλείου Μαθιάτη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Ευανθίας 
Σάββα και Νίκου Κέττηρου)
(3.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.073-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανάγκη εκπόνησης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για τη χωροθέτηση και 
ανέγερση μαρίνων και χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Ευανθίας 
Σάββα και Νίκου Κέττηρου)
(3.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.074-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Πράσινα σημεία: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
σχετικά με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τα προβλήματα σε όλες τις επαρχίες 
της Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Ευανθίας 
Σάββα και Νίκου Κέττηρου)
(3.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.075-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανάγκη προστασίας της θάλασσας και των παραλιών από τη ρύπανση που προκαλείται 
από πλοία, κατασκευαστικά έργα κ.λπ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Ευανθίας 
Σάββα και Νίκου Κέττηρου)
(3.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.076-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η καταγγελία για τον εποικισμό της Κύπρου από την Τουρκία στο Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο και η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(30.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.077-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών.)
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Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, η ανάγκη άμεσης 
επίλυσής τους και αναβάθμισης της παροχής υπηρεσιών προς τους ψυχικά ασθενείς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Γιώργου 
Τ. Γεωργίου, Νίκου Κέττηρου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(2.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.078-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Το αίτημα των υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου να μην υπόκειται σε 
απόλυση λόγω πλεονασμού το εκάστοτε προσωπικό της Αρχής, στην περίπτωση που 
μειώνονται θέσεις εργασίας λόγω μεταβολής της οργανωτικής δομής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Στέφανου Στεφάνου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις)
(5.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.079-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος για μετατροπή της σε 
τεχνολογικό κέντρο και οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(6.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.080-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η ανάγκη άμεσης μετακίνησης των πυλώνων υψηλής τάσης που είναι εγκατεστημένοι 
στον δήμο Ιδαλίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Νίκου 
Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα)
(7.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.081-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η απόφαση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για εκρίζωση του 
προστατευόμενου θαλάσσιου φανερόγαμου «Ποσειδωνία», η οποία παραβιάζει την 
ευρωπαϊκή οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) (Οικότοπος προτεραιότητας Po-
sidonia beds-1120) και τις Συμβάσεις Βέρνης και Βαρκελώνης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 
Γιώργου Λουκαΐδη, Νίκου Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα)
(7.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.082-2021)

Παράρτημα V



147

Παράρτημα V

(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανάγκη θεσμοθέτησης του νεανικού μπαλέτου και οι τρόποι κρατικής ενίσχυσης 
που πρέπει να εξευρεθούν.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη)
(7.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.083-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανάγκη καταβολής επιδόματος ενοικίου στους Κύπριους φοιτητές, οι οποίοι λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού λαμβάνουν εξ αποστάσεως διδασκαλία σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, αλλά δεν έχουν διακόψει τη μίσθωση της φοιτητικής τους κατοικίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Πανίκου Λεωνίδου, κοινοβουλευτικού 
εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος)
(7.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.084-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι διαδικασίες αξιολόγησης προαγωγών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η διαμάχη 
μεταξύ των ακαδημαϊκών και των διορισμένων μελών που συμμετέχουν στο συμβούλιο 
του πανεπιστημίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιωργάλλα)
(7.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.085-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ενήλικες με αυτισμό στους 
τομείς της παιδείας, αλλά και γενικότερα της ένταξής τους στην κοινωνία κατά την 
ενηλικίωσή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη)
(7.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.086-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για τις ενέργειες του δήμου Πάφου να ακυρώσει όρους των υφιστάμενων 
συμβολαίων ενοικιαγοράς με τους ιδιοκτήτες τεμαχίων στη νέα βιοτεχνική περιοχή 
Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(23.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.087-2021)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόθεση της 
κυβέρνησης να προχωρήσει σε εκμίσθωση κρατικής γης εντός κρατικού δάσους για 
ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην επαρχία Αμμοχώστου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Νίκου 
Κέττηρου και Ευανθίας Σάββα)
(31.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.088-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανάγκη που προκύπτει για επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και 
των κανονισμών που αφορά το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ξένιας Κωνσταντίνου και 
Δημήτρη Δημητρίου)
(8.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.089-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Δημοσιονομική  Έκθεση για το έτος 2020.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(2.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.090-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Τα δικαιώματα των θυμάτων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Γιώργου Κουκουμά και Μαρίνας Νικολάου)
(28.6.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.091-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες από άτομα με οπτική ή ακουστική 
αναπηρία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(12.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.092-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.1164-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
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93.

94.

95.

96.

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε τουριστικές 
υποδομές.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(12.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.093-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.308-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ο πιθανός αντίκτυπος των διαταγμάτων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα και πολιτικά θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου, οι σχετικές συστάσεις του ΣτΕ και η έλλειψη αναλογικότητας στην επιβολή 
ορισμένων περιοριστικών μέτρων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου και 
Γιώργου Κουκουμά)
(12.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.094-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.240-2020) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η εφαρμογή και η εποπτεία των συστάσεων του ΕΔΑΔ από την Κυπριακή Δημοκρατία 
σε υποθέσεις που την αφορούν, αλλά και σε υποθέσεις αναφοράς του δικαστηρίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών)
(12.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.095-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κατηγορία «δύο» από το αμερικανικό 
Υπουργείο Εξωτερικών για την εμπορία προσώπων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Γιώργου Κουκουμά, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Φωτεινής Τσιρίδου και Αλεξάνδρας 
Ατταλίδου)
(12.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.096-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)
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97.

98.

99.

100.

101.

Η άμεση και επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης των γηπέδων αντισφαίρισης που 
γειτνιάζουν με το αρχαίο λιμάνι Κιτίου και η πορεία υλοποίησης των έργων για 
ανάδειξη του αρχαίου λιμανιού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη 
Γαβριήλ, Βαλεντίνου Φακοντή και Ανδρέα Πασιουρτίδη)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.097-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η παρέμβαση και η έναρξη εκσκαφών από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου στο προαύλιο 
της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης στην Κρίτου Τέρα και τα προβλήματα που 
ενδέχεται να προκύψουν στο αρχαίο μνημείο από την παρέμβαση αυτή.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη 
Γαβριήλ, Βαλεντίνου Φακοντή και Χρύσανθου Σαββίδη)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.098-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η πορεία κατασκευής και υλοποίησης του δρόμου Λεμεσού-Σαϊττά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη 
Γαβριήλ και Βαλεντίνου Φακοντή)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.099-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η στασιμότητα που παρατηρείται στην κατασκευή του δρόμου Γιόλου-Πόλεως 
Χρυσοχούς και οι ενδεχόμενες συνέπειες στην ασφαλή διακίνηση των κατοίκων της 
περιοχής και του κοινού που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χρύσανθου Σαββίδη και 
Βαλεντίνου Φακοντή)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.100-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Άρνηση ή/και μεγάλη αργοπορία υπουργείων, υπηρεσιών και τμημάτων του κράτους 
να απαντήσουν σε επιστολές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για θέματα της αρμοδιότητάς 
της.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χρύση Παντελίδη)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.101-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
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102.

103.

104.

105.

106.

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τρόποι αντιμετώπισης της 
υπογεννητικότητας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη 
Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος)
(13.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.102-2021)
(Ενεγράφη στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού 
Προβλήματος.)

Προβλήματα που προκύπτουν από τους αυξανόμενους αριθμούς αιτητών ασύλου και 
η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Λίνου Παπαγιάννη, Χαράλαμπου 
Πάζαρου, Ζαχαρία Κουλία και Παύλου Μυλωνά)
(13.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.103-2021)
(Ενεγράφη στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού 
Προβλήματος.)

Προβλήματα που δημιουργούνται από τους ξένους εργάτες που αποχωρούν από την 
εργασία τους και αιτούνται άσυλο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Λίνου Παπαγιάννη, Ευθύμιου 
Δίπλαρου, Χαράλαμπου Πάζαρου, Ζαχαρία Κουλία και Παύλου Μυλωνά)
(13.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.104-2021)
(Ενεγράφη στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού 
Προβλήματος.)

Οι συνέπειες της τηλεργασίας και της εξ αποστάσεως εργασίας για τους εργαζομένους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου 
Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά) 
(6.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.105-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχέση με την υποστελέχωση του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας και η ανάγκη αναδιάρθρωσής του.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χρίστου Σενέκη)
(6.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.106-2021)
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107.

108.

109.

110.

111.

(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Διασφάλιση χώρων θηλασμού στους χώρους εργασίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.107-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.121-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας (κτιριακές 
εγκαταστάσεις, υποστελέχωση, υπερπληρότητα κλινών, ελλείψεις φαρμάκων κ.λπ.) 
και ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου νοσοκομείου ψυχικής υγείας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου, Μαρίνας 
Νικολάου, Νίκου Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.108-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.1130-2016, 23.04.032.098-2015, 23.04.028.083-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Οι θεραπείες αποκατάστασης παιδιών με χρόνιες παθήσεις/αναπηρίες οι οποίες δεν 
καλύπτονται από άλλα πλαίσια.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.109-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.1133-2016, 23.04.028.240-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ανάγκη ενίσχυσης του Παιδογκολογικού Θαλάμου με περισσότερους ειδικούς 
παιδογκολόγους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε περίπτωση 
απουσίας του ειδικού παιδογκολόγου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.110-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.1134-2016, 23.04.028.249-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ενημέρωση για την Εθνική Στρατηγική για τα Σπάνια Νοσήματα - Πολιτικές 
προτεραιότητες και πρακτική εφαρμογή δράσεων για την αντιμετώπιση των σπάνιων 
νοσημάτων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)
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112.

113.

114.

115.

116.

(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.111-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.099-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Προβλήματα στη στελέχωση και λειτουργία της Πτέρυγας Παραπληγικών του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.112-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.1132-2016, 23.04.028.234-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ανάγκη αναθεώρησης των προνοιών του σχεδίου για σκοπούς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου, Ευθύμιου 
Δίπλαρου και Χαράλαμπου Πάζαρου) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.113-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.029-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα της Νεφρολογικής Κλινικής και του Τμήματος Αιμοκάθαρσης στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και τρόποι επίλυσής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.114-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.1135-2016, 23.04.030.145-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΓΕΣΥ - Ανάγκη δημιουργίας 
Κυπριακού Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής Αριστείας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πάζαρου, 
Ευθύμιου Δίπλαρου και Σάβιας Ορφανίδου) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.115-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.192-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ενημέρωση από τον ΟΑΥ για τις εξελίξεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πρώτων 
βοηθειών από συμβεβλημένα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πάζαρου, 
Ευθύμιου Δίπλαρου και Σάβιας Ορφανίδου) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.116-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.203-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η ανάγκη για θέσπιση πλαισίου και διαδικαστικών κανονισμών για την αποστολή 
φυλακισμένων για αποτοξίνωση στην Αγία Σκέπη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.117-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.265-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη μαγνητικού και αξονικού τομογράφου στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και η ανάγκη άμεσης επίλυσής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.118-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.1146-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των νοσοκομειακών εργαστηρίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.119-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.081-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η αυτονόμηση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και η ανάγκη στελέχωσης των 
ασθενοφόρων με εξειδικευμένο προσωπικό.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.120-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.343-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Παράρτημα V



155

Παράρτημα V

121.

122.

123.

124.

125.

Η απουσία στελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νεφρολογικών 
τμημάτων και των τμημάτων αιμοκάθαρσης των κρατικών νοσηλευτηρίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.121-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.015-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ο βαθμός αξιοπιστίας των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Πρακτικές και συμπεριφορές 
στο αρμόδιο τμήμα που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων των 
ιατροδικαστών.  Η διεθνής πρακτική και οι δυνατότητες αναβάθμισης των πρακτικών 
στην Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.122-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.021-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι αφορά την ιλαρά, δεδομένης της 
έκκλησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για λήψη μέτρων από τις κυβερνήσεις, 
μετά από θανάτους που έχουν προκληθεί από τη νόσο, σε χώρες της Ευρώπης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.123-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.048-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της μηχανογράφησης των 
συστημάτων του ΟΚΥΠΥ και οι συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.124-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.176-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις καταγγελίες ιδιωτικού 
νοσοκομείου αναφορικά με την πιθανή διασπορά του ιού COVID-19 στην κοινότητα, 
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λόγω της μη ενδεδειγμένης εξέτασης (PCR) από συγκεκριμένο αδειοδοτημένο χημείο 
στους επαναπατρισθέντες επιβάτες και τουρίστες που έρχονταν από τα αεροδρόμια 
Λάρνακας και Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.125-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.232-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι ασθενείς με 
χρόνιες παθήσεις μετά από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, κυρίως με το κόστος των μη 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων, και τυχόν μέτρα που πρέπει να παρθούν για 
απάμβλυνσή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.126-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.233-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Το επιχειρησιακό πλάνο του ΟΚΥΠΥ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.127-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων του φαρμάκου «Solu-Medrol», κορτιζόνης 1000mg, 
για ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα, όπως είναι η σκλήρυνση κατά 
πλάκας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.128-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η δημιουργία και λειτουργία Εθνικής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Μαρίνας 
Νικολάου, Νίκου Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
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(Αρ. Φακ. 23.04.038.129-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η αναγκαιότητα λειτουργίας Κέντρου Τραύματος στην Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.130-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, η ανάγκη άμεσης 
επίλυσής τους και αναβάθμισης της παροχής υπηρεσιών προς τους ψυχικά ασθενείς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Μαρίνας 
Νικολάου, Νίκου Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.131-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.038.078-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Δημιουργία μηχανισμού μεταφοράς φαρμάκων μεταξύ των φαρμακείων του ΓΕΣΥ και 
των συμβεβλημένων με το ΓΕΣΥ νοσηλευτηρίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Νίκου Κέττηρου, Μαρίνας 
Νικολάου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.132-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η λειτουργία του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος σε όλα τα δημόσια 
νοσηλευτήρια βάσει των νέων δεδομένων που δημιουργούνται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.133-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η νέα εθνική στρατηγική για τις εξαρτήσεις.  Η κατάσταση του φαινομένου στην Κύπρο 
και τα προγράμματα που αδειοδοτεί η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια) 
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.134-2021)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Το ενδεχόμενο επαναφοράς του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου σε καθεστώς 
Νοσοκομείου Αναφοράς και οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της 
ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Χρίστου Σενέκη)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.135-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Λειτουργία του ολοήμερου σχολείου τόσο στη δημοτική όσο και στη μέση εκπαίδευση.  
Τρόποι βελτίωσης, ενίσχυσης και επέκτασης του θεσμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.136-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για το κλείσιμο του Δημοτικού και του Γυμνασίου Φανερωμένης, 
καθώς και για τη μετατροπή του Παγκύπριου Γυμνασίου σε εξατάξιο σχολείο μέσης 
εκπαίδευσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα 
Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια) 
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.137-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων, τα προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την προετοιμασία των μαθητών, καθώς και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται σε αποφοίτους οι οποίοι θα πρέπει να παρακαθίσουν σε ανεξετάσεις.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα 
Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια) 
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.138-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι καταγγελίες για κρούσματα ρατσιστικής συμπεριφοράς σε σχολεία, τα μέτρα 
που πρέπει να λάβει το κράτος για πάταξή τους και οι ενέργειες του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Χρίστου 
Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια) 
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(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.139-2021)
(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.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα 
Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια) 
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.140-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.154-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα και οι προοπτικές στη λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού 
Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) και η προσφορά του στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η 
ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης του ινστιτούτου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα 
Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και Χρύσανθου Σαββίδη) 
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.141-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.027-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για την πορεία και τον σχεδιασμό ανάπτυξης του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου σε συνάρτηση με την κρατική χορηγία προς το ίδρυμα και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει εξαιτίας της απουσίας ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων. Η 
ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης των δημόσιων πανεπιστημίων από το κράτος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα 
Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια) 
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.142-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.038.058-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα 
απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, οι οποίοι, μετά την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ, εργοδοτούνται 
με τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα 
Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια) 
(14.7.2021)
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144.

145.

146.

147.

148.

(Αρ. Φακ. 23.04.038.143-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.547-2016, 23.04.031.019-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανάγκη συμπερίληψης της 21ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Ρατσισμού, 
στον κατάλογο των επετείων που τιμώνται στα σχολεία και η προώθηση αντιρατσιστικής 
συμπεριφοράς και τρόπου σκέψης στον μαθητικό πληθυσμό.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα 
Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια) 
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.144-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.101-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανάγκη δημιουργίας δεύτερης τεχνικής σχολής στην Πάφο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χρύσανθου Σαββίδη και 
Βαλεντίνου Φακοντή) 
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.145-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Δημιουργία αγροτικής τεχνικής σχολής Τροόδους στη Σολιά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Αλέκου Τρυφωνίδη) 
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.146-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και οι προοπτικές που δημιουργούνται στην 
ειδική εκπαίδευση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.147-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.119-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο καθεστώς εργοδότησης 
σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Αλέκου Τρυφωνίδη) 
(14.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.148-2021)
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149.

150.

151.

152.

153.

(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.360-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η εφαρμογή της δήλωσης πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.149-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.174-2016, 23.04.029.385-2012, 23.04.029.386-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της εγγραφής αγροτικών δρόμων και η 
πολιτική της κυβέρνησης για επίλυση του προβλήματος αυτού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.150-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.191-2016, 23.04.030.007-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη για ενίσχυση των υποδομών για τη διάσωση και την ασφάλεια των 
λουομένων στις παραλίες και για κατοχύρωση του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.151-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.192-2016, 23.04.031.022-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά την πρόσβαση των ανάπηρων ατόμων 
στις κυπριακές παραλίες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.152-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ.  23.04.033.967-2016, 23.04.029.387-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη προώθησης αναπτυξιακών έργων και έργων αναφοράς στο αστικό κέντρο 
της Λευκωσίας και οι επιπτώσεις από τα έργα ανάπλασης στο εμπορικό κέντρο στα 
καταστήματα και τις κατοικίες επί των επηρεαζόμενων οδών και παρόδων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.153-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.036.197-2019, 23.04.033.1161-2016, 23.04.033.196-2016, 
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154.

155.

156.

157.

158.

23.04.033.183-2016, 23.04.031.316-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η εφαρμογή του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών 
Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, τα προβλήματα και τα κενά που παρατηρούνται 
στην εν λόγω νομοθεσία σε σχέση με τις διαδικασίες εγγραφής στα μητρώα και 
συμμετοχής στον οικείο σύλλογο, καθώς και η απουσία άσκησης ελέγχου στα 
γραφεία κηδειών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.154-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.018-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το πρόβλημα πλημμυρών στα δυτικά προάστια της Λευκωσίας και οι κίνδυνοι για 
την ασφάλεια προσώπων και περιουσιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.155-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.066-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι καταστροφές στο αγροτικό δίκτυο και στις υποδομές κοινοτήτων λόγω των 
έντονων καιρικών φαινομένων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.156-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.016-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη για ομοιόμορφη πολιτική τιμολόγησης από τα συμβούλια υδατοπρομήθειας 
και τις τοπικές αρχές.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.157-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.158-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και η ενδεχόμενη ανάγκη 
τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
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159.

160.

161.

162.

163.

(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.158-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.060-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων παγκύπρια και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, τα προβλήματα 
που επηρεάζουν κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και η ανάγκη λήψης 
μέτρων για την αντιμετώπισή τους και διαμόρφωσης ενιαίας στεγαστικής πολιτικής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.159-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.174-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών 
Περιοχών του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.160-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.179-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την ανισότητα που υπάρχει στα ενοίκια 
μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών και των βιομηχανικών ζωνών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.161-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.038.016-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων οικοδομών και οχημάτων και τα κενά στην 
κείμενη νομοθεσία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.162-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές, οι παραλείψεις των 
αρμόδιων αρχών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και 
κατά τον εντοπισμό τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
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164.

165.

166.

167.

168.

(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.163-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.050-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη καθιέρωσης πιστοποιητικού ασφάλειας για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά 
κτίρια.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.164-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ.  23.04.033.961-2016, 23.04.029.367-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη ρύθμισης της λειτουργίας ειδησεογραφικών ιστοτόπων και διασφάλισης 
του δικαιώματος του πολίτη σε έγκυρη ενημέρωση, η διεθνής εμπειρία και τα μέτρα 
που λαμβάνονται στην Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.165-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.195-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, ο κίνδυνος δημιουργίας ολιγοπωλιακών 
καταστάσεων και οι επιπτώσεις στη διαφάνεια, την πλήρη ενημέρωση και τη 
δημοκρατία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.166-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.056-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από το ενδεχόμενο άσκησης λογοκρισίας σε 
δημοσιογράφους και ΜΜΕ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.167-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.038.043-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ημικατεχόμενες τοπικές αρχές και οι τοπικές 
αρχές που γειτνιάζουν με τη γραμμή Αττίλα.
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169.

170.

171.

172.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.168-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.970-2016, 23.04.032.084-2015)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που προκαλούνται 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 την ασφάλεια των πολιτών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.169-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.180-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ενημέρωση για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
των βρετανικών βάσεων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό στο έδαφος των βρετανικών 
βάσεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.170-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.038-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

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.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 
και πρόταση του βουλευτή κ. Αλέκου Τρυφωνίδη)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.171-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.048-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν οι κατολισθήσεις βράχων για τις οικίες της 
περιοχής που γειτνιάζουν με το Σκαλί Αγλαντζιάς και η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων 
για τη μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.172-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.154-2020)
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173.

174.

175.

176.

177.

(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των 
αναθετουσών αρχών και των οργανισμών κοινής ωφέλειας ή/και νομικών προσώπων 
δημόσιου δικαίου για την ανάληψη του κόστους των υπογειοποιήσεων των δικτύων 
κατά την εκτέλεση πολεοδομικών έργων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.173-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.038.014-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και τα προβλήματα 
που δημιουργούνται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.174-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.038.014-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

H ασυδοσία και παρανομία κατά την τοποθέτηση διάφορων ταμπελών σε παγκύπρια 
βάση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.175-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.960-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η συνταξιοδοτική αποζημίωση που καταβάλλεται σε πρώην κοινοτάρχες και η 
ανάγκη αναθεώρησης των αποκοπών που εφαρμόζονται όσον αφορά την εν λόγω 
αποζημίωση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.176-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.038.067-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.177-2021)
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178.

179.

180.

181.

182.

(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.962-2016, 23.04.031.106-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που υπάρχουν στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας 
καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.178-2021)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.969-2016, 23.04.032.028-2015)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το πολεοδομικό μέλλον της παραλιακής περιοχής Λάρνακας μετά την απομάκρυνση 
των οχληρών εγκαταστάσεων των αποθηκών πετρελαιοειδών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.179-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.172-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

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.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.180-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.162-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα όρια της εξουσίας του Υπουργού Εσωτερικών να παύει εκλελεγμένους τοπικούς 
άρχοντες και η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των κοινοτικών συμβουλίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.181-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όσον αφορά την προσβασιμότητα 
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την εξυπηρέτησή τους μέσω του συστήματος 
«Αριάδνη».
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.182-2021)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η υιοθέτηση και υλοποίηση ρυθμιστικού σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο της 
περιοχής «Απλώστρα-Lady’s Mile».
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Κώστα Κώστα και Αντρέα Καυκαλιά)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.183-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.124-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το ρυθμιστικό σχέδιο ανάπλασης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και 
Αμμοχώστου στον δήμο Αγλαντζιάς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη και Κωστή 
Ευσταθίου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.184-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.186-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το ρυθμιστικό σχέδιο ανάπλασης της λεωφόρου Τσερίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.185-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.193-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

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.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.186-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.974-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του υπεδάφους 
στην κοινότητα Πισσουρίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 

183.

184.

185.

186.

187.
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188.

189.

190.

191.

Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.187-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.068-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ενημέρωση για τη δομή και τη λειτουργία της Πολιτικής Άμυνας, για τη συμβολή των 
εθελοντών, καθώς και για τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην 
όλη δράση της.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.188-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.176-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι ζημιές και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην 
επαρχία Λεμεσού, οι ελλείψεις, οι παραλείψεις και οι ευθύνες των αρμόδιων αρχών 
και του κράτους, καθώς και η ανάγκη αποζημίωσης των πληγέντων από το κράτος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Κώστα Κώστα και Αντρέα Καυκαλιά)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.189-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.016-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η μη εφαρμογή του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου και τα 
προβλήματα που δημιουργούνται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή και Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.190-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.054-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των έργων που εξήγγειλε 
ο Προέδρος της Δημοκρατίας για τον δήμο Γερμασόγειας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου 
Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Αντρέα Καυκαλιά, Κώστα Κώστα, Πανίκου 
Λεωνίδου, Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Αλέκου Τρυφωνίδη)
(15.7.2021)
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192.

193.

194.

195.

(Αρ. Φακ. 23.04.038.191-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.175-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διαδικασία ελέγχου εταιρειών που εμπλέκονται 
σε ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, καθώς και στη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.192-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.086-2019)
(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.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.193-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.172-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι ενδεχόμενες πολεοδομικές επεμβάσεις στην περιοχή «Άμμος του Καμπούρη» στην 
Αγία Νάπα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.194-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.215-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το ειδησεογραφικό δίκτυο 
«Al Jazeera» αναφορικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου 
Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.195-2021)
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196.

197.

198.

199.

(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.140-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ο ρόλος του ΡΙΚ ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ενημέρωση, την προαγωγή 
του πολιτισμού και την ψυχαγωγία των πολιτών, η υποβάθμιση του ρόλου και της 
αποστολής του και η διαδικασία αναδιάρθρωσής του.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.196-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.194-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ο ρόλος του ΡΙΚ ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και οι καταγγελίες για παρεμβάσεις 
με σκοπό τη διακοπή εκπομπής που είχε ήδη τύχει έγκρισης από τις εσωτερικές 
διαδικασίες του ιδρύματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου 
Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Αλέκου 
Τρυφωνίδη)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.197-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.141-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η πορεία υλοποίησης των τοπικών σχεδίων της επαρχίας Αμμοχώστου και η 
αναγκαιότητα υλοποίησης και δημοσίευσης των πολεοδομικών ζωνών της εν λόγω 
επαρχίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Νίκου Κέττηρου και Νίκου Γεωργίου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.198-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.191-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα έργα ανάπλασης της παραλίας της Πύλας και της Βορόκληνης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και 
Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.199-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.173-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)
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200.

201.

202.

203.

204.

Η άνιση μεταχείριση των ναυαγοσωστών στους δήμους και στις κοινότητες, η 
ανάγκη κατοχύρωσης του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη και η καθυστέρηση που 
παρατηρείται στην κατάθεση νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ναυαγοσωστών σε 
Περιοχές Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα Νόμος».
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και 
Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.200-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.188-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η εφαρμογή του περί Κτηματομεσιτών Νόμου και η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης 
της εν λόγω νομοθεσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μάριου Μαυρίδη, Πανίκου 
Λεωνίδου, Κωστή Ευσταθίου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.201-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.963-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

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.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.202-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.320-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάπλαση και ανακατασκευή της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό, οι 
διαδικασίες που ακολουθούνται και η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε με τους 
επηρεαζόμενους καταστηματάρχες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Μαρίνας Νικολάου και Πανίκου 
Λεωνίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.203-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.034.349-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα ρυθμιστικά σχέδια για τη βελτίωση των λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη (τμήμα) 
και Ελλάδος στην Πάφο, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και η διαβούλευση με 
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205.

206.

207.

208.

τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πάζαρου, 
Βαλεντίνου Φακοντή, Χρύσανθου Σαββίδη και Ηλία Μυριάνθους)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.204-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.029-2018)
(Ενεγράφη στην 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 ερμηνείες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη 
τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής 
εφαρμογή της.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 
Χρίστου Ορφανίδη, Παύλου Μυλωνά, Κωστή Ευσταθίου και Λίνου Παπαγιάννη)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.205-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.122-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το πρόβλημα που προκύπτει από την καταβολή του κόστους κατασκευής του οδικού 
δικτύου της περιοχής αναδασμού της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και 
Χρύσανθου Σαββίδη)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.206-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.157-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές με προορισμό την Κύπρο, τα προβλήματα που 
προκύπτουν και οι χειρισμοί της κυβέρνησης για αντιμετώπισή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και 
Πανίκου Λεωνίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.207-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.035.158-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Προβλήματα που πιθανόν δημιουργούνται από την υποστελέχωση σε ορισμένους δήμους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(15.7.2021)
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209.

210.

211.

212.

(Αρ. Φακ. 23.04.038.208-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.142-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

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.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.209-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.036.214-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

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.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.210-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.021-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η τοποθέτηση στον δήμο Αγίας Νάπας, στον δήμο Παραλιμνίου και αλλού καμερών 
παρακολούθησης και ελέγχου εξωτερικών χώρων, δημόσιων οδών και κτιρίων, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και Κωστή 
Ευσταθίου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.211-2021)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.037.049-2020)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η υποβολή σχεδίων παροχής πολεοδομικών κινήτρων σε Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση ή/και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων), με 
βάση τις διατάξεις κοινοτικών Οδηγιών της ΕΕ και της εναρμονιστικής νομοθεσίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Κωστή Ευσταθίου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.212-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Παράρτημα V
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Θέματα διαγραφέντα

Το πάγιο αίτημα των υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για μεταφορά 
του ταμείου συντάξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού)
(19.3.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.071-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Η ανάγκη καταβολής επιδόματος ενοικίου στους Κύπριους φοιτητές, οι οποίοι λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού λαμβάνουν εξ αποστάσεως διδασκαλία σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, αλλά δεν έχουν διακόψει τη μίσθωση της φοιτητικής τους κατοικίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Πανίκου Λεωνίδου, κοινοβουλευτικού 
εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος)
(7.4.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.084-2021)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)
(Διαγράφηκε λόγω διπλής εγγραφής.)
 

1.

2.
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της επιτροπής επί των απαντήσεων 
στο ερωτηματολόγιο για την 34η εξαμηνιαία έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της ΕΕ (COSAC).

Η Δέκατη Έκτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 («Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή») [έγγραφο COM 
(2020) 239].

Οι άξονες πολιτικής και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κύπρου για τη νέα προγραμματική 
περίοδο 2021-2027 για όλα τα ταμεία πολιτικής συνοχής.

Οι άξονες πολιτικής της Κύπρου για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 
2021-2026 (NextGenerationEU).

Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 και ειδικότερα ενημέρωση σε 
σχέση με τις δράσεις του προγράμματος που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι οικονομικές επιπτώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και το καθεστώς σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων συνεπεία του Brexit.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Η πορεία και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία, καθώς και η επέκταση των 
διάφορων σχεδίων στήριξής της, τα οποία εφαρμόζονται προς αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων που έχουν προκληθεί από την πανδημία COVID-19.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών, την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου)

Τα έσοδα του κράτους και τα ευρύτερα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων.

Η πορεία των εκποιήσεων και το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα για δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, λόγω των επιπτώσεων της παρατεταμένης 
υγειονομικής κρίσης.

Η πορεία εξυγίανσης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

• 

•
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Η δημόσια προβολή αθλητικών γεγονότων από τους παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών και 
η συνεχιζόμενη χρέωση στους συνδρομητές, παρά την ισχύ των διαταγμάτων συνεπεία της 
πανδημίας που τους υποχρεώνει σε αναστολή της δραστηριότητάς τους.

Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από πιστωτικά ιδρύματα σε ανενεργούς λογαριασμούς (dormant 
accounts), καθώς και για τη γενικότερη διαχείριση των εν λόγω λογαριασμών.

Το αίτημα των υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου να μην υπόκειται σε απόλυση 
λόγω πλεονασμού το εκάστοτε προσωπικό της Αρχής, στην περίπτωση που μειώνονται θέσεις 
εργασίας λόγω μεταβολής της οργανωτικής δομής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Ο ρόλος του ΡΙΚ ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και οι πρόσφατες καταγγελίες για παρεμβάσεις 
με σκοπό τη διακοπή εκπομπής που είχε ήδη τύχει έγκρισης από τις εσωτερικές διαδικασίες του 
ιδρύματος.

Οι πληροφορίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας από το ειδησεογραφικό δίκτυο 
«Al Jazeera» αναφορικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Η άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών να παραδώσει τους σχετικούς φακέλους και τα σχόλια 
επί του προσχεδίου της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα 
των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων.

Οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν οι κατολισθήσεις βράχων για τις οικίες της περιοχής που 
γειτνιάζουν με το Σκαλί Αγλαντζιάς και η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη μακροπρόθεσμη 
επίλυση του προβλήματος.

Η πρόκληση οχληρίας από κτηνοτροφικές μονάδες στο Παλαιομέτοχο που λειτουργούν κατά 
παράβαση των διατάξεων σχετικών νομοθεσιών περί πολεοδομικών αδειών ή άλλως.

Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την ανισότητα που υπάρχει στα ενοίκια μεταξύ των 
βιομηχανικών περιοχών και των βιομηχανικών ζωνών.

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

Η κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται.

Η εφαρμογή της δήλωσης πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας.

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•
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Οι καταστροφικές πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κατ’ εξαίρεση αναστολή θητείας των στρατιωτών 
της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ που εξασφάλισαν θέση στα βρετανικά πανεπιστήμια.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Άμυνας)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολόγηση της λειτουργίας του θεσμού του αθλητικού σχολείου.

Η λειτουργία των κυλικείων στα σχολεία υπό τις παρούσες συνθήκες.

Τα προβλήματα των φοιτητών που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ελεύθερη διακίνηση των φοιτητών την τρέχουσα 
περίοδο.

Τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για το νέο σύστημα 
διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι εξελίξεις όσον αφορά τα αιτήματα του βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού.

Η λειτουργία των ΚΙΕ κατά την τρέχουσα περίοδο και τυχόν προβλήματα που υπάρχουν.

Ο τρόπος κάλυψης του μαθησιακού ελλείμματος που προέκυψε λόγω της κρίσης της πανδημίας 
COVID-19. 

Η απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή της θητείας όσων στρατιωτών της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ 
θα φοιτήσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια και η δυσμενής διάκριση που δημιουργείται εις βάρος 
εκατοντάδων άλλων φοιτητών.

Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως προς την εφαρμογή κλιματιστικών 
συστημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας.

Η ανάγκη για άμεση αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, και η πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης της εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών σε αυτά.

•

• 

•
•
•
•

•

•
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•

•

•

•
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Τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τους σχολικούς βοηθούς/συνοδούς για την τρέχουσα 
σχολική περίοδο.

Ο τρόπος λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των βρεφονηπιακών σταθμών εν μέσω της 
πανδημίας του κορωνοϊού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τα προβλήματα και οι προοπτικές στη λειτουργία του ΑΞΙΚ  και η προσφορά του στην ξενοδοχειακή 
βιομηχανία. Η ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης του Ινστιτούτου.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τη λειτουργία των γυμναστηρίων.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σ’ όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης.
(Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξέταση του σχεδιασμού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
της δικτύωσης και του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων.)

Η λειτουργία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Αγρού.

Δημιουργία μουσείου φαροφύλακα στο Κάβο Γκρέκο, οι δυνατότητες αξιοποίησης των 
εγκαταστάσεων/υποδομών για σκοπούς έρευνας και η αναβάθμιση του κέντρου εκπαίδευσης 
στο Κάβο Γκρέκο.

Τα προβλήματα στη λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στην Κύπρο και 
οι δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης.

Η πορεία της ιδρυματικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και 
σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου σε σχέση με την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτικών για 
προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και οι ενέργειες 
στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση προς υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

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.

Η συμμετοχή των παιδιών της ειδικής εκπαίδευσης στις εξετάσεις των τετραμήνων και τρόποι 
διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής τους σε αυτές.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο καθεστώς εργοδότησης σχολικών 
βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες.
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Ο ρόλος των σχολικών εφορειών στο πλαίσιο του ευρύτερου προβληματισμού για τη 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ρυθμίζει την εισδοχή ξένων φοιτητών στα 
κυπριακά κολλέγια και η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης κατά τρόπο που να εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον και την πολιτική για ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα μέτρα που λαμβάνονται προς αποφυγή ενδεχόμενων ανισοτήτων ανάμεσα στους μαθητές οι 
οποίες προκύπτουν ως απόρροια των μέτρων που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας σε σχέση 
με τη λειτουργία των σχολείων.

Η ανάγκη θέσπισης εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού 
αναλφαβητισμού στην Κύπρο.

Η αποκοπή σημαντικών κονδυλίων από δημόσιους φορείς, όπως το ΡΙΚ και τον ΘΟΚ, όσον 
αφορά νέες θεατρικές δημιουργίες (π.χ. κυπριώτικο σκετς), με αποτέλεσμα τη μείωση νέων 
παραγωγών και την έλλειψη κινήτρων.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της μη αναγνώρισης τίτλων σπουδών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της Ελλάδας από το Κυπριακό Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και το ΕΤΕΚ.

Δυνατότητα της εκ των προτέρων πληροφόρησης των ενδιαφερομένων από το ΚΥΣΑΤΣ σχετικά 
με την αναγνωρισιμότητα και αντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών και πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων.  

Η πολιτική ανάδειξης του κυπριακού τραγουδιού και της λαϊκής ποίησης και η σημασία τους για 
τον πολιτισμό.  Προβλήματα και προοπτικές που υπάρχουν.

Προώθηση ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης για τη λειτουργία των ωδείων.

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, οι δραστηριότητές της, καθώς και τα 
προβλήματα και οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε διάφορα σχολεία.

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού εξαιτίας 
της πανδημίας COVID-19, οι επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η πορεία της σχολικής χρονιάς 2020-2021.

Η μη λειτουργία των Επιμορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 εξαιτίας των μέτρων κατά της 
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πανδημίας, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξης των εκπαιδευτικών που 
απασχολούνται σε αυτά.

Τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία του Γυμνασίου Παραλιμνίου και η 
ανάγκη ανέγερσης νέου γυμνασίου στον δήμο Παραλιμνίου λόγω υπερπληθυσμού.

Τα ευρήματα έρευνας για την καταγραφή της σχέσης των νέων με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και το διαδίκτυο.

Οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας και των διαστάσεων αυτής στην ψυχική υγεία των 
μαθητών και ο ρόλος του σχολείου.  Πρωτοβουλίες και δράσεις πρόληψης και στήριξης.

Η εργοδότηση εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους ελέγχους που διενεργούνται στα αεροδρόμια στο πλαίσιο 
αποτροπής της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.)
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

Τα αρχαιολογικά ευρήματα στο παραλιακό τεμάχιο με αρ. τεμ. 280 στην περιοχή «Μουλιά» στον 
δήμο Γεροσκήπου σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες αναπτύξεις στο τεμάχιο αυτό.
(Ενημέρωση από τη διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων) 

Ο αυξημένος αριθμός ατυχημάτων που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στα οποία 
εμπλέκονται λεωφορεία και η ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους.

Η ανάγκη τοποθέτησης επαρκούς φωτισμού στους αυτοκινητόδρομους.

Ο επανασχεδιασμός και η εκπόνηση νέας μελέτης για την κατασκευή κυματοθραυστών στον 
κόλπο Πόλεως Χρυσοχούς από την Πόλη Χρυσοχούς μέχρι τον Πομό.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο υπό συζήτηση 
Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά του υφιστάμενου προσωπικού το οποίο 
εργάζεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας, οι συμβάσεις 
των οποίων έχουν λήξει ή λήγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις νέες εταιρείες που έχουν 
κερδίσει τις σχετικές προσφορές.
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Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των εργασιών του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Λάρνακας και η επαναλειτουργία του για το κοινό.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής. 

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

Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις περιοχές της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και της 
επαρχίας Πάφου, καθώς και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης 
των δανείων και τις δυνατότητες επιβίωσής τους.)

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του κράτους για τη χωροθέτηση βιομηχανικών ζωνών και 
ζωνών βαριάς/οχληρής βιομηχανίας.
(Η συζήτηση συνδέεται με την πορεία εκπόνησης του Σχεδίου για τη Νήσο.)

Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές.
(Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα εξαγωγής κυπριακών προϊόντων.)

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και τυχόν 
προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2014/26/ΕΕ.

Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε σχέση με τον περί Καταχρηστικών 
Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο.

Τα νέα σχέδια και χρονοδιαγράμματα των επιχορηγήσεων για ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, 
για προώθηση των ΑΠΕ και για αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Σχέδια ενίσχυσης νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, κίνητρα και διαδικασίες 
έγκρισης.

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους προτεινόμενους από το υπουργείο κανονισμούς αναφορικά 
με τη μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης - τέλος ΑΠΕ.) 

Το μέλλον των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο - Ενημέρωση από τον CIPA για τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται.
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Η πορεία υλοποίησης των έργων της περιοχής Σολέας, τα οποία εντάσσονται στην Εθνική 
Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους.

Το Πλαίσιο Έγκαιρης Προειδοποίησης και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας για επιχειρήσεις που 
βρίσκονται ενώπιον κινδύνου πτώχευσης.

Θέματα υδρογονανθράκων.

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού)

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες 
λόγω των ειδικών μέτρων για καταπολέμηση της πανδημίας (π.χ. γυμναστήρια, εστιατόρια, 
κέντρα αναψυχής, σχολές χορού, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.) και η ανάγκη ειδικής στήριξης 
για επιβίωσή τους. 

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Παρουσίαση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων 
Τροόδους που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του έτους 2021) 

Οι ενέργειες που γίνονται από το Υπουργείο Άμυνας για ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας 
υψηλής τεχνολογίας με αξιοποίηση κονδυλίων στα πλαίσια της PESCO.

Το νέο καθεστώς επιβολής χρεώσεων και προμηθειών από τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, 
καθώς και η συμπερίληψη καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις.

Τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τα υψηλά ποσά που πρέπει οι πολίτες να καταβάλλουν 
στις τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσουν στοιχεία των λογαριασμών τους.

Η τουριστική ανάπτυξη της δυτικής Λεμεσού.

Η διενέργεια μελέτης και η εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης για την περιοχή της Λαϊκής Γειτονιάς 
στον ιστορικό πυρήνα της παλιάς Λευκωσίας με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού 
προϊόντος.

Θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.
(Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ετοιμασία νομοσχεδίου για την οικοτεχνία.) 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Οι επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα λόγω της έξαρσης της πανδημίας του ιού COVID-19, καθώς 
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και τα σχετικά μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα που προτίθεται να λάβει η εκτελεστική 
εξουσία.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων και 
τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Η επιτροπή μεταξύ άλλων εξέτασε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του 
Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πιτσιλιάς.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί και ενδεχόμενοι τρόποι στήριξής τους.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί-εργοδότες στην εξεύρεση εργατών για 
απασχόληση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου που 
παρατηρείται εργάτες που απασχολούνται σε γεωργούς-εργοδότες να εγκαταλείπουν την 
εργασία τους.

Οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου ξήρανσης των χαρουπιών και οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ποντίκας.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για στήριξη της καλλιέργειας χαρουπιών.

Τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω του αφαλατωμένου νερού στις διασωληνώσεις και 
στα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού.
(Η επιτροπή μεταξύ άλλων εξέτασε τα σχετικά προβλήματα που παρουσιάζονται στην επαρχία 
Αμμοχώστου.)

Οι εξελίξεις αναφορικά με την ΚΓΠ μετά το 2020.

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

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σφαγείων, η μονοπωλιακή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 
και η ανάγκη διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.

Τα μέτρα και οι ενέργειες που λαμβάνονται από την εκτελεστική εξουσία για την υλοποίηση της 
στρατηγικής της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

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.

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και η 
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ανάγκη στήριξης των πληγέντων, λήψης προληπτικών μέτρων και επιδότησης γεωργών για 
την αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών.

Η πορεία εφαρμογής του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή.

Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με παραδοσιακή βλάστηση μετά τις καταστροφικές 
πυρκαγιές της δυτικής Λεμεσού.

Οι αποκοπές από τους κτηνοτρόφους λόγω της απώλειας σήμανσης των ζώων τους και οι 
πιθανές ευθύνες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Η διαδικασία προμήθειας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στον δημόσιο και ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η πορεία των σχεδίων στήριξης μισθωτών, αυτοεργοδοτουμένων και επιχειρήσεων.
(Ενημέρωση από την Υπουργό 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.

Τα συχνά περιστατικά εξαφάνισης παιδιών από ιδρύματα παιδικής προστασίας των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας και μέτρα αντιμετώπισής τους.

Τα κενά και οι αδυναμίες που εντοπίζονται στο σχέδιο παραχώρησης τιμητικού επιδόματος και 
οι διακρίσεις που προκαλούνται ανάμεσα στους δικαιούχους.

Η μη παροχή τιμητικού επιδόματος ανάπηρων πολέμου ή/και του τιμητικού επιδόματος 
ατόμων που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής και 
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.
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Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της παροχής ανεργιακού επιδόματος και επιδόματος ασθενείας 
σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους και συνεχίζουν να εργάζονται.

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 εργαζόμενους σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων.

Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης γήρατος για 
ορισμένες ομάδες συνταξιούχων.

Οι πληροφορίες για καταγγελίες για τη μεγάλη έκταση αδήλωτης εργασίας στο σφαγείο CYPRA 
και οι πιθανές ευθύνες των κρατικών υπηρεσιών.

Η υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας και οι τραγικές επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού.

Τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από μη 
αναστρέψιμες ασθένειες και η αντιμετώπισή τους από την πολιτεία.

1.       Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας αναφορικά με εργατικά ατυχήματα και 
σοβαρές ασθένειες λόγω συνθηκών εργασίας, τα οποία καταλήγουν σε ανθρώπινες     

              αναπηρίες.

2.          Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία, 
ώστε να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Τα εργασιακά προβλήματα που προκύπτουν στο έκτακτο προσωπικό ορισμένου χρόνου που 
απασχολείται στον δήμο Λευκωσίας και την εταιρεία του δήμου Λευκωσίας (μετατροπή σε 
αορίστου, προσαυξήσεις κ.λπ.).

Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης γήρατος για 
ορισμένες ομάδες συνταξιούχων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Η πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος μηχανογράφησης της δικαστικής 
υπηρεσίας.
(Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της ανάπτυξης και εφαρμογής πλατφόρμας για την 
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ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων στα δικαστήρια, η οποία θα λειτουργήσει μεταβατικά 
μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.)

Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης στην Κύπρο, τα προβλήματα στο δικαστικό 
σύστημα και η ανάγκη επίλυσης των λειτουργικών προβλημάτων στα δικαστήρια.
(Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της ανάπτυξης και εφαρμογής πλατφόρμας για την 
ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων στα δικαστήρια, η οποία θα λειτουργήσει μεταβατικά 
μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Οι καινοτόμες θεραπείες για τους πάσχοντες με θαλασσαιμία και άλλες σπάνιες αναιμίες, η 
διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητά τους στους Κύπριους πάσχοντες. 

Τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας (κτιριακές εγκαταστάσεις, 
υποστελέχωση, υπερπληρότητα κλινών, ελλείψεις φαρμάκων κ.λπ.) και η πορεία ανέγερσης 
του νέου νοσοκομείου ψυχικής υγείας.

Τα προβλήματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Η λειτουργία του Ιατρικού Κέντρου Αυδήμου.

Το χρονοδιάγραμμα ένταξης των φυσιοθεραπευτών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας.
(Ενημέρωση από τον ΟΑΥ)

Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΓΕΣΥ - Ανάγκη δημιουργίας 
Κυπριακού Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής Αριστείας.

Ο βαθμός ετοιμότητας του συστήματος υγείας ενόψει του δεύτερου κύματος της πανδημίας 
COVID-19.

Η συμμόρφωση του ΟΑΥ προς τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή σε σχέση με τις συμφωνίες 
που υπέγραψε ο ΟΑΥ με ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε σχέση με τη Β΄ Φάση εφαρμογής του 
ΓΕΣΥ.

Η αναγκαιότητα ενημέρωσης της επιτροπής για τη συμφωνία μεταξύ του ΟΑΥ και του 
Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου αναφορικά με τα κριτήρια και τους περιορισμούς 
λειτουργίας νέων φαρμακείων για ένταξή τους στο ΓΕΣΥ.

Η καταγγελία της ΟΣΑΚ για τη μη ορθή εφαρμογή των νομοθεσιών και της λειτουργίας των 
θεσμών που έχουν ταχθεί για την προστασία των πολιτών από γιατρούς με πλαστά πιστοποιητικά.
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Ο εμβολιαστικός σχεδιασμός αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19.

Οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται ιατροδικαστική νεκροτομή σε αποβιώσαντες με αιτία 
θανάτου τον COVID-19.

Η ανάγκη αναθεώρησης του ρόλου των Επισκεπτών Υγείας στα σχολεία και η εισαγωγή κλάδου 
Σχολικού Νοσηλευτή.

Η ιδιότητά μας ως κράτους μέλους της ΕΕ και η δυνατότητα έγκρισης από τις Φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας εμβολίων κατά του COVID-19 από τρίτες χώρες.

Η υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος για τον COVID-19 και οι πιθανές υγειονομικές 
επιπτώσεις από τη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών (εκτός COVID-19).

Η ανάγκη ρύθμισης του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Κύπρο.

Η ανάγκη δημιουργίας/λειτουργίας ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη 
των καρκινοπαθών της επαρχίας Πάφου.

Οι σχεδιασμοί και οι προθέσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥΠΥ σχετικά με την αναβάθμιση 
του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, η ανάγκη άμεσης επίλυσής 
τους και αναβάθμισης της παροχής υπηρεσιών προς τους ψυχικά ασθενείς.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2018.
1.           «Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών»

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 20.7.2020 (ΓΤΠ/01/2020)
(10.9.2020)

2.           «Διαχειριστικός Έλεγχος Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης Συμβάσεων 
Πληροφορικής» 

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 24.7.2020 (ΤΥΠ/01/2020)
(24.9.2020)

3.          «Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του κυπριακού 
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επενδυτικού προγράμματος»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 24.9.2020 (ΥΠΕΣ/01/2020)
(8.10.2020, 10.12.2020, 25.2.2021)

4.        «Περίοδος Πανδημίας COVID-19
Εργαστηριακές εξετάσεις COVID-19
Αγορά προστατευτικών μασκών
Κατασκευή νέας πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 13.10.2020 (ΥΠΥΓ/01/2020)
(15.10.2020)

5.         «Έλεγχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 25.5.2020 (ΕΚΚ/01/2020)
(5.11.2020)

6.         «Έλεγχος Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 5.11.2020 (ΚΙΕΜΔ/01/2020)
(12.11.2020)

7.       «Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση 
φυτειών της»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 3.9.2020 (ΤΑΥ/01/2020)
(12.11.2020)

8.         «Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και 
στην Εσωτερική Αγορά  οι οποίες Ενισχύονται από την ΕΕ»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 19.2.2020 (ΟΑΠ/01/2020)
(19.11.2020)

9.       «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Εθνικής Φρουράς και Ιδιωτική Απασχόληση 
Στρατιωτικών Ιατρών»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 26.11.2020 (ΥΠΑΜ/01/2020)
(3.12.2020)

10.      «Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη εταιρειών στο 
πλαίσιο του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 27.11.2020 (ΥΠΕΣ/04/2020)
(10.12.2020, 25.2.2021)

11.         «Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για σκοπούς Κατασκευής και Λειτουργίας 
Φωτοβολταϊκών Πάρκων»



190

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 20.11.2020 (ΥΠΕΣ/03/2020)
(28.1.2021)

12.         «Έλεγχος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 27.1.2021 (ΟΝΕΚ/01/2021)
(11.2.2021)

Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2019.
(Ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 10 Δεκεμβρίου 2020.)

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2019.
1.            «Έλεγχος Υφυπουργείου Τουρισμού»

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 26.2.2021 (ΥΦΤ/01/2021)
(8.4.2021, 15.4.2021)

2.              «Έλεγχος Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

              Ειδική Έκθεση 23.3.2021 (ΙΣΟΚ/01/2021)
(8.4.2021)

3.            «Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας»
             Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ειδική Έκθεση 9.4.2021 (ΤΦ/01/2021)
(15.4.2021)

4.           «Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 9.4.2021 (ΤΦ/02/2021)
(15.4.2021)

Η ανάγκη πλήρωσης των κενών μόνιμων θέσεων στην Ελεγκτική Υπηρεσία και τα πιθανά 
προβλήματα που δημιουργούνται στην εκπλήρωση του έργου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από 
την άρνηση της κυβέρνησης να εγκρίνει τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων ανάπτυξης της 
λεωφόρου Μακαρίου στη Λευκωσία, καθώς και το αυξημένο κόστος υλοποίησης των έργων αυτών.

Η αναστολή λειτουργίας των εμπορικών κέντρων και των καταστημάτων τους.

Η ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης εκ μέρους της επιτροπής προς τον INTOSAI αναφορικά με 
το θέμα της διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ως προέκυψε μετά την 
καταγγελία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κύπρου εξαιτίας της άρνησης της κυβέρνησης να 
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δώσει αντίγραφα των φακέλων των πολιτογραφήσεων.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την προτιθέμενη αγορά κτιρίου για στέγαση του 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας στη Λεμεσό.

Το δεύτερο προσωπικό ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Σεϋχέλλες με το τζετ του 
Σαουδάραβα σεΐχη και όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως αναφύονται και άπτονται δημόσιου 
συμφέροντος και σοβαρών πολιτικών ευθυνών.

Εξέταση του πορίσματος της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής υπό τον κ. Γεώργιο Αρέστη για 
την κατάρρευση του συνεργατισμού.

Οι έλεγχοι που έχει διεξάγει μέχρι σήμερα το Τμήμα Φορολογίας στα δικηγορικά και ελεγκτικά 
γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
(Ενημέρωση από τον Έφορο Φορολογίας)

1.      Έλεγχος των διαδικασιών με τις οποίες η πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα/
ΚΕΔΙΠΕΣ διαπραγματεύτηκε και τελικά συνομολόγησε τη Συμφωνία Διαχείρισης 
Χαρτοφυλακίου με την Altamira.

2.       Έλεγχος των διαδικασιών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της 
πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας/ΚΕΔΙΠΕΣ από την Altamira.

3.           Ο τρόπος λειτουργίας ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira.

Οι σοβαρές καταγγελίες που αφορούν το διαχειριστικό πλαίσιο του Ιδρύματος της Συμφωνικής 
Ορχήστρας Κύπρου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Η ανάγκη αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων του δήμου Λύσης και της κοινότητας Κοντέας 
μετά από την αλλαγή πολιτικής για τις αναπτύξεις εντός των βρετανικών βάσεων.

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 
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της νέας νομοθεσίας και κανονισμών.

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

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στην 
Πάφο, ο ρόλος του δήμου Πάφου και η ανάγκη για εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών, καθώς 
και για διαφάνεια.

Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους.

Η πολιτική χορηγιών σε προσφυγικά σωματεία από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες τουρκοκυπριακής γης έναντι του Παγκύπριου 
Λυκείου στη Λάρνακα.

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.

Αναγνώριση φερεγγυότητας στα πιστοποιητικά μίσθωσης που παραχωρούνται σε όσους 
κατέχουν κατοικίες κτισμένες σε τουρκοκυπριακή γη.

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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Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το θέμα της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων 
περιουσιών.

Η ανάγκη για εφαρμογή σχεδίου αναδόμησης των πολυκατοικιών εντός των κυβερνητικών 
οικισμών, με άμεση προτεραιότητα τις πολυκατοικίες που έχουν κριθεί ως μη επισκευάσιμες.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές τουρκοκυπριακών επαγγελματικών 
υποστατικών και εμπορικών κέντρων στους συνοικισμούς στην καταβολή ενοικίων λόγω της 
πανδημίας.

Οι αποφάσεις της 43ης συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
που αφορούν τον δήμο Πάφου.

Η αποδοχή των τίτλων ιδιοκτησίας και των πιστοποιητικών μίσθωσης από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.

Η πορεία υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος της κυβέρνησης.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων.

Οι σχεδιασμοί και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση σε σχέση με τη δέσμευσή της 
για μετακίνηση μονάδων παραγωγής ασφάλτου και την αδειοδότηση νέων μονάδων.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τα αρμόδια υπουργεία για τη θεσμοθέτηση και τον 
χαρακτηρισμό περιοχής ως ζώνης βαριάς βιομηχανίας, ένεκα των προβλημάτων που έχει 
δημιουργήσει η άτακτη τοποθέτηση εργοστασίων παραγωγής και ανακύκλωσης ασφαλτικού 
σκυροδέματος σε κοινότητες της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας.

Η διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου και 
ταν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται.

Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες 
Πυργά, Κόρνου, Παρεκκλησιάς και Ιδαλίου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Η διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκού πάρκου στις κοινότητες Φλάσου και Αγίου 
Επιφανείου Σολιάς, οι επιπτώσεις που θα επιφέρει στην περιοχή, καθώς και η παρακολούθηση 
των όρων της ΜΕΕΠ.

•

•

•

•

•

•
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Η πολιτική της κυβέρνησης για το θέμα της προστασίας του Ακάμα, καθώς και οι ενέργειες σε 
σχέση με την προώθηση του Διαχειριστικού Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Ακάμα.
(Ενημέρωση από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου από την έλλειψη 
πολεοδομικού σχεδιασμού αναφορικά με τον καθορισμό χώρων επεξεργασίας απορριμμάτων 
που προέρχονται από κατεδαφίσεις και χωματουργικές εργασίες.

Πράσινα σημεία:  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με τον 
σχεδιασμό, τη λειτουργία και τα προβλήματα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Η λειτουργία των πράσινων σημείων.

Η ανάγκη δημιουργίας πράσινου σημείου σε ορεινές περιοχές και η δημιουργία χώρου 
επεξεργασίας.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.
(Από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Η λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Η ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων.

Οι ψηφιακές ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συναλλαγές που 
αφορούν τον τραπεζικό τομέα και τους τομείς της δημόσιας υπηρεσίας.  Τρόποι και εργαλεία 
αντιμετώπισης των σχετικών δυσκολιών.

Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της εμπορίας και της 
εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη 
λειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας.

Οι εργασίες του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία.

Η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων.

Παραχώρηση προτεραιότητας σε ορισμένες ειδικές ομάδες του πληθυσμού (έγκυοι, γονείς 

Παράρτημα VI
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Παράρτημα VI

με παιδιά κάτω των 5 ετών, συνταξιούχοι και ανάπηροι) σε χώρους όπου εξυπηρετείται κοινό 
(δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι).

Περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Εκσυγχρονισμός του νόμου περί υιοθεσίας και δυνατότητες συμπερίληψης δομών 
συμβουλευτικής και στήριξης άτεκνων ζευγαριών που ενδιαφέρονται να βρουν διαθέσιμα 
παιδιά για υιοθεσία.

Η λειτουργία του θεσμού της ανοικτής υιοθεσίας σε άλλες χώρες και η δυνατότητα εφαρμογής 
του στην Κύπρο.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους σχετικά με τις διακρατικές 
υιοθεσίες και οι έλεγχοι που πιθανόν να διενεργούνται από τη στιγμή της υιοθεσίας και μετά.

Η δημιουργία «Σπιτιού της Γυναίκας» και της γενικότερης στήριξης γυναικών σε κάθε επαρχία.

Τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και 
κακοποίησης στον χώρο του αθλητισμού.

Η πορεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση 
της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Οι ενέργειες της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Αστυνομίας Κύπρου 
που οδήγησαν σε διενέργεια έρευνας σε οικία πολίτη εξαιτίας λογαριασμού παρωδίας (parody 
account) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που σατιρίζει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το ενδεχόμενο παραβίασης των δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών από τρίτες 
χώρες μέσα από την εγκύκλιο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σχετικά με την έκδοση άδειας 
οδήγησης.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής Αδειών Εράνων σε 
συνάρτηση με τις πρόνοιες που ορίζει ο νόμος.

Οι διαδικασίες ελέγχου για το κατάλληλο των υποδομών και τις συνθήκες διαβίωσης των 
ατόμων τρίτης ηλικίας σε στέγες και οίκους ευγηρίας, καθώς και η αναγκαιότητα εισαγωγής 
του κόκκινου κουμπιού για επείγοντα περιστατικά για μονήρη άτομα.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Ισότητας 2019-2022.

Τα δικαιώματα των θυμάτων.

•
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  Ειδικότερα, η διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

Η κρίση που έχει προκληθεί από τις πρόσφατες παραιτήσεις μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας 
και Προστασίας του Αθλητισμού.

 

Παράρτημα VI

•

•



197

Παράρτημα VII
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Ειδικές συνεδριάσεις 

1.      21η Σεπτεμβρίου 2020
Προσφώνηση της ολομέλειας από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

2.     19 Μαρτίου 2021
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ενόψει της άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο.
 

ΙΑ  ́ΈΚΤΑΚΤΗ
Τακτικές συνεδριάσεις 

1.      10 Ιουνίου 2021

2.      17 Ιουνίου 2021

3.      24 Ιουνίου 2021

4.      1η Ιουλίου 2021

5.      8 Ιουλίου 2021

6.       27 Ιουλίου 2021

Ειδικές συνεδριάσεις 

15 Ιουλίου 2021
Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

Παράρτημα VII
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Παράρτημα VIII

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων που εκφράζει στήριξη στην 
Αρμενία και καταδικάζει την παραβίαση της εκεχειρίας από το Αζερμπαϊτζάν στο 
Αρτσάχ.
(Κατατέθηκε από τη Συμμαχία Πολιτών.)
(Κατάθεση 9.10.2020)

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων που εκφράζει στήριξη στην 
Αρμενία και καταδικάζει την παραβίαση της εκεχειρίας από τις στρατιωτικές δυνάμεις 
του Αζερμπαϊτζάν.
(Κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και τη Συμμαχία Πολιτών.)
(Κατάθεση 9.10.2020)

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για καταδίκη της παραβίασης 
της εκεχειρίας από το Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
(Κατατέθηκε από τη Συμμαχία Πολιτών.)
(Κατάθεση 9.10.2020)

Έγκριση στις 9.10.2020 των πιο πάνω ψηφισμάτων σε ενιαίο κείμενο ψηφίσματος 
με τον τίτλο «Καταδίκη της παραβίασης της εκεχειρίας από το Αζερμπαϊτζάν στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ».

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για καταδίκη της παράνομης 
απόφασης της Τουρκίας για την αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου.
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος.)
(Κατάθεση 9.10.2020)

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για καταδίκη της παράνομης 
απόφασης της Τουρκίας για την αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου.
(Κατατέθηκε από τη Συμμαχία Πολιτών.)
(Κατάθεση 9.10.2020)

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για καταδίκη της παράνομης 
απόφασης για άνοιγμα της πόλης των Βαρωσίων.
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Κατάθεση 9.10.2020)

Έγκριση στις 9.10.2020 των πιο πάνω ψηφισμάτων σε ενιαίο κείμενο ψηφίσματος 
με τον τίτλο «Καταδίκη της παράνομης ενέργειας της Τουρκίας για άνοιγμα τμήματος 
της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου».

•

•

•

•

•

•
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Σχέδιο ψηφίσματος για παραίτηση της κυβέρνησης και προκήρυξη πρόωρων προεδρικών 
εκλογών.
(Κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.)
(Κατάθεση 23.10.2020 - Εκκρεμεί.)

Σχέδιο ψηφίσματος για άμεση δημοσιοποίηση της Λίστας Γιωρκάτζη για τα ΜΕΔ πολιτικά 
εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ), σεβόμενη την απόφαση της ολομέλειας του σώματος 
της 17ης Ιουλίου και την άμεση δημοσιοποίηση της Λίστας Λαγκάρντ η οποία περιλαμβάνει 
υποθέσεις φοροδιαφυγής Κυπρίων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας.
(Κατατέθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.)
(Κατάθεση 23.10.2020 - Εκκρεμεί.)

Καταδίκη της ισλαμικής τρομοκρατίας στη Γαλλική Δημοκρατία και στην Ομοσπονδιακή 
Καγκελαρία της Αυστρίας.
(Κατατέθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα.)
(Κατάθεση 12.11.2020 - Έγκριση 10.12.2020)

Εμπάργκο πώλησης όπλων και απόσυρση των γερμανικών αρμάτων μάχης «Leopard 
2Α4» από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(Κατατέθηκε από το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.)
(Κατάθεση 26.11.2020 - Έγκριση 10.12.2020) 

Καταδίκη της εξτρεμιστικής οργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι».
(Κατατέθηκε από τους κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών, Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Γιώργο 
Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών.)
(Κατάθεση 3.12.2020 - Έγκριση 10.12.2020)

Διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο 
ειδησεογραφικό πρακτορείο «Al Jazeera».
(Κατατέθηκε από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ.)
(Κατάθεση 18.2.2021 - Έγκριση 18.3.2021)

Απελευθέρωση του ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν.
(Κατατέθηκε από τον κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ.)
(Κατάθεση 18.2.2021)

21η Μαρτίου, εθνική ημέρα των Κούρδων.
(Κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.)

•

•

•

•

•

•

•

•
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Παράρτημα VIII

(Κατάθεση 11.3.2021)

Έγκριση στις 2.4.2021 των δύο πιο πάνω ψηφισμάτων σε ενιαίο κείμενο ψηφίσματος με 
τον τίτλο «Απελευθέρωση του ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν και άλλων 
πολιτικών κρατουμένων στην Τουρκία».

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων που ακολουθεί τη συζήτηση του 
θέματος «Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ενόψει της άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο».
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Κατάθεση 18.3.2021 - Εκκρεμεί.)

Καταδίκη της παράνομης απόφασης της Τουρκίας για άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης 
περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου».
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος.)
(Κατάθεση  8.7.2021 - Έγκριση 15.7.2021)
 

•

•
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Έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(10.12.2020) 

Έγκριση του προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2021.
(3.12.2020)

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου για τη χρήση του 
μηνός Ιανουαρίου 2021.
(17.12.2020)

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον μήνα 
Φεβρουάριο του 2021.
(28.1.2021)

Έγκριση δημοσιοποίησης της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη».
(28.1.2021)

Έγκριση του Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.
(18.2.2021)

Έγκριση δημοσιοποίησης της Λίστας των ΜΕΧ από πρώην συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα σε 
ΠΕΠ, τα οποία αναφέρονται στην ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 
2021.
(2.4.2021)

Έγκριση δημοσίευσης του Ενδιάμεσου Πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής των Κατ’ 
Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών.
(22.4.2021)

Έγκριση απόφασης για διάλυση της Βουλής των Αντιπροσώπων με βάση το άρθρο 67 του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(22.4.2021)

•
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Παράρτημα X

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

Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας.
(18.9.2020)

60ή επέτειος της ανεξαρτησίας της Κύπρου. 

Μήνας Ευαισθητοποίησης κατά του Καρκίνου του Μαστού.

151η επέτειος από τη γέννηση του Μαχάτμα Γκάντι.
(9.10.2020)

Εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ημέρα Αγνοουμένων.
(30.10.2020)

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού.

Ημέρα Ανάμνησης για τα θύματα των δύο παγκόσμιων πολέμων.

Επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
(12.11.2020)

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

Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας.

Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη 
Σεξουαλική Κακοποίηση.

Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
(26.11.2020)

Ημέρα Μνήμης της Δημοκρατικής Αντίστασης.

Διεθνής Ημέρα Εθελοντών.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς.
(3.12.2020)

Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
(10.12.2020)

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

•
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•
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(28.1.2021)

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.
(4.2.2021)

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

Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων.
(25.2.2021)

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
(4.3.2021)

Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.  

Επέτειος της έναρξης του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-1959.

Ημέρα της Μεσογείου.

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.
(18.3.2021)

Θάνατος του πρώην βουλευτή και πρώην υπουργού Σωκράτη Χάσικου.

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.
(8.4.2021)

Επέτειος του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα.
(15.4.2021)

Θάνατος του πρώην Προέδρου της Βουλής Βάσου Λυσσαρίδη και των πρώην βουλευτών 
Νίκου Ρολάνδη και Ρήνας Κατσελλή.

Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας.

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.
(17.6.2021)

Φονικές πυρκαγιές στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού.

Επέτειος της φονικής έκρηξης στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.
(8.7.2021)

Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.
(15.7.2021)
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Παράρτημα XI

Πρόεδρος της Δημοκρατίας

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.
(9.10.2020)

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2019.
(4.3.2021)

Υπουργείο Εσωτερικών

Έκθεση αποσταλείσα από τον Υπουργό Εσωτερικών, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2020, 
μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2020, για την 
αναπροσαρμογή των διοικητικών ορίων του δήμου Γερμασόγειας και κοινότητας Μουτταγιάκας 
σύμφωνα με το άρθρο 114(γ) των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011.
(18.9.2020)

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων, απολογισμός και ισολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2021, για το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 25(4) 
των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007.
(14.1.2021)

Υπουργείο Οικονομικών

Δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του συντάγματος.
(2.4.2021)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 και 43) του 2020 
αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με το εδάφιο 
(1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Ν. 89(ΙΙ)/2019].
(9.10.2020)

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, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 
15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 
Κανονισμών και τις διατάξεις του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι) του 2014], καθώς επίσης του εδαφίου (3) του 

•
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άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Ν. 89(ΙΙ) του 2019].
(9.10.2020)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 3) του 2020 με  έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, 
ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2020, του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 
2020 Νόμου του 2019 [Ν. 65(ΙΙ) του 2019].
(14.1.2021)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 2) του 2020 με  έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, 
ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2021, του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
Κύπρου του 2020 Νόμου του 2019 [Ν. 61(ΙΙ) του 2019].
(14.1.2021)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 1) του 2020 με  έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, 
ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2021, του προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 
2020 Νόμου του 2019 [Ν. 88(ΙΙ) του 2019].
(28.1.2021)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12) του 2021 με  έγκριση 
του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
Κανονισμών 14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και τις διατάξεις του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι) του 2014], καθώς επίσης 
του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 [Ν. 89(ΙΙ) 
του 2019].
(16.3.2021)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 60, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75 και 76) του 2020 
με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς 14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και τις διατάξεις του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι) του 2014], καθώς 
επίσης του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 
[Ν. 89(ΙΙ) του 2019].
(16.3.2021)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 και 31) 
του 2021 με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με 
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Παράρτημα XI

τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και τις διατάξεις του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι) του 2014], καθώς επίσης 
του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου του 2021 [Ν. 2(ΙΙ) 
του 2021].
(17.6.2021)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του Προϊστάμενου του Οικονομικού 
Φορέα, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016 Κανονισμών και τις 
διατάξεις του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι) του 2014], καθώς επίσης του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου του 2021 [Ν. 2(ΙΙ) του 2021].
(17.6.2021)

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 2021, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 
15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών 
του 2016 και τις διατάξεις του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου (3) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου του 2021 [Ν. 2(ΙΙ) του 2021].            
(17.6.2021)

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 2021.
(8.07.2021)

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 2021.
(8.7.2021)

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
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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 1990 έως 2020.
(8.7.2021)

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 διεξάγεται 
ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή 
γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων 
για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021.
(8.7.2021)

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Έκθεση, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2021, 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 [Ν. 35(ΙΙ) του 2019].
(4.2.2020)

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 
2020, για την κατάσταση του νομίσματος και των κεφαλαίων και αξιών της τράπεζας κατά την 
παράγραφο 5 του άρθρου 119 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(9.10.2020)

•

•

•
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Παράρτημα XII

2020
Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αικατερίνης 
Σακελλαροπούλου, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και 
προσφώνηση ειδικής συνεδρίας της ολομέλειας του σώματος.
(21η Σεπτεμβρίου) 

2021

Επίσκεψη στην Κύπρο του Μέλους της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
Βουλής των Ελλήνων - Βουλευτή Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Ιωάννη Λοβέρδου, με την 
ευκαιρία των εκδηλώσεων για τις μαύρες επετείους του 1974.
(19-21η Ιουλίου)
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2020
46η Σύνοδος της Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). 
(30 Σεπτεμβρίου) 

2021
Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Χωρών Μελών της ΕΕ. 
(10 Μαΐου)
 
Διάσκεψη Γυναικών Πολιτικών Ηγετών 2021. 
(21η Ιουνίου) 

 

Παράρτημα XIII

 

•

•



211

Παράρτημα XIV

•

•
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•
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•

2020

17η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ.
(4 Σεπτεμβρίου)

Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εγκλωβισμένων της ΚΣΣΕ.
(7 Σεπτεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ.  
(8 Σεπτεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ.  
(9 Σεπτεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των Κρατών 
Μελών του ΣτΕ.
(10 Σεπτεμβρίου) 

Συνάντηση των Προέδρων της COSAC.
(14 Σεπτεμβρίου) 

Διάσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ. 
(15 Σεπτεμβρίου) 

Συνάντηση του Προέδρου της Κνεσσέτ με επικεφαλής Ομάδων Φιλίας με το Ισραήλ.
(15 Σεπτεμβρίου) 

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC με τον Επικεφαλής Διαπραγματευτή της 
ΕΕ για το Brexit.
(17 Σεπτεμβρίου)

Διάσκεψη για την 27η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ.
(17 Σεπτεμβρίου)

Συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Θεμάτων της ΚΣΣΕ.
(21η Σεπτεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ.
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(23 Σεπτεμβρίου) 

Διάσκεψη Προεδρείου ΚΣ ΟΑΣΕ αναφορικά με τη Λευκορωσία.
(23 Σεπτεμβρίου) 

Συνάντηση της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της ΚΣ ΟΑΣΕ.
(23 Σεπτεμβρίου) 

Συνάντηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τη 
Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και την Ειδική Διαρκή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 
(24 Σεπτεμβρίου) 

Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας με τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.  
(24 Σεπτεμβρίου) 

Περιφερειακή Διάσκεψη Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου του CPA.
(24-25 Σεπτεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ.  
(25 Σεπτεμβρίου)

7η Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ. 
(28-29 Σεπτεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΚΣΣΕ. 
(5 Οκτωβρίου) 

Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών αρμόδιων για θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, 
μεταφορών και γεωργίας με θέμα «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: 
Για μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη».
(5 Οκτωβρίου) 

Έκτακτη Συνεδρία της Γεωπολιτικής Ομάδας «Twelve Plus» της IPU. 
(6 Οκτωβρίου)

Συνεδρία της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ. 
(12 Οκτωβρίου) 

Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ. 
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(12 Οκτωβρίου) 

Συνεδρία της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ. 
(13 Οκτωβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ.
(14 Οκτωβρίου) 

Συζήτηση μελών του ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «Βουλευτές και Δημοσιογράφοι-Εταίροι για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς».
(14 Οκτωβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ. 
(14 Οκτωβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ.
(15 Οκτωβρίου)
 
Έκτακτη Συνεδρία της Γεωπολιτικής Ομάδας «Twelve Plus» της IPU.
(19 Οκτωβρίου)

Συνεδρία της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ. 
(22 Οκτωβρίου)

Συνεδρία της Γεωπολιτικής Ομάδας «Twelve Plus» της IPU. 
(26 Οκτωβρίου) 

Διάσκεψη με θέμα την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων. 
(27 Οκτωβρίου) 

Συζήτηση της ΚΣ ΟΑΣΕ με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της μετανάστευσης στη Λέσβο.
(27 Οκτωβρίου) 

Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ.
(29 Οκτωβρίου)

Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του CWP της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων 
και της Μεσογείου με θέμα τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πανδημία 
COVID-19. 
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(29 Οκτωβρίου) 

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη.
(29 Οκτωβρίου)

206η Σύνοδος του Συμβουλίου της IPU.
(1η-4 Νοεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ. 
(6 Νοεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ. 
(6 Νοεμβρίου) 

Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών αρμόδιων για θέματα εργασίας και κοινωνικών 
υποθέσεων, οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης με θέμα «Για μια κοινωνική και δίκαιη 
Ευρώπη».
(9 Νοεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ. 
(9 Νοεμβρίου) 

Παγκόσμιο Φόρουμ WPL. 
(9-11 Νοεμβρίου) 

Διάσκεψη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του 
ΕΚ με θέμα «Η πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου και ο Ρόλος 
των Εθνικών Κοινοβουλίων». 
(10 Νοεμβρίου) 

Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣ ΟΑΣΕ.
(12 Νοεμβρίου) 

Διάσκεψη της IPU με θέμα «Η συμμετοχή στην πολιτική και η ηγετική ικανότητα των νέων 
γυναικών».
(18 Νοεμβρίου)

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην 
Ευρώπη.
(19 Νοεμβρίου) 

Παράρτημα XIV
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Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ. 
(20 Νοεμβρίου)
 
Διάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «Η 30ή επέτειος της Χάρτας των Παρισίων». 
(20 Νοεμβρίου)

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ με θέμα «Κοινοβούλια και ΤΠΕ». 
(24 Νοεμβρίου) 

Συζήτηση της IPU με θέμα «Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην πολιτική». 
(25 Νοεμβρίου) 

64η Διάσκεψη των Προέδρων της COSAC. 
(30 Νοεμβρίου-1η Δεκεμβρίου) 
 
Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του 
ΕK με αντικείμενο την αξιολόγηση της πρώτης Έκθεσης του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία 
στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust). 
(1η Δεκεμβρίου)

Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ.
(2 Δεκεμβρίου)

Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(2 Δεκεμβρίου)

Παρακολούθηση μέρους των εργασιών της Συνάντησης του Συμβουλίου Υπουργών του ΟΑΣΕ.
(3-4 Δεκεμβρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ.
(3-4 Δεκεμβρίου)
 
Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ.
(4 Δεκεμβρίου) 

Διάσκεψη της Βουλής των Λόρδων (ΗΒ) με θέμα την εθελούσια μετεγκατάσταση παιδιών 
προσφύγων και άλλων ευάλωτων προσφύγων. 
(4 Δεκεμβρίου) 

Σεμινάριο του Γραφείου του Συντονιστή των Οικονομικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων 
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του ΟΑΣΕ με θέμα  «Τα ανοιχτά δεδομένα σε δράση: Πραγματικοί δικαιούχοι και δημόσιες 
συμβάσεις». 
(9 Δεκεμβρίου)

Σεμινάριο της ΚΣΜ και του Γραφείου Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος 
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τη διασύνδεση επιστήμης και διαδικασιών 
χάραξης πολιτικών προς την προώθηση μιας «πράσινης αναγέννησης» στη Μεσόγειο.
(14 Δεκεμβρίου)

Σεμινάριο του Γραφείου του Συντονιστή των Οικονομικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων 
του ΟΑΣΕ με θέμα «Προς ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες: Αξιοποίηση του ρόλου 
των τοπικών αρχών στη διαχείριση της μετανάστευσης».
(16 Δεκεμβρίου) 

2021

Συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του CWP της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και 
της Μεσογείου. 
(7 Ιανουαρίου) 

Συνάντηση των Προέδρων της COSAC. 
(11 Ιανουαρίου) 

Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENA με 
θέμα τις κοινοβουλευτικές δράσεις για αύξηση των επενδύσεων στις ΑΠΕ.
(13 Ιανουαρίου)  
 
Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ. 
(21η Ιανουαρίου) 

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC με τον Επικεφαλής Διαπραγματευτή της 
ΕΕ για το Brexit. 
(25 Ιανουαρίου) 

Πρώτο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ. 
(25-28 Ιανουαρίου) 

Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(26 Ιανουαρίου) 

1η Συνάντηση «Ανοικτού Διαλόγου» της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από 
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την υπογραφή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι της ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(27 Ιανουαρίου) 

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC και της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη 
Δημοκρατία. 
(28 Ιανουαρίου) 

8η Συνάντηση της ΜΟΚΕ της Ευρωπόλ. 
(1η-2 Φεβρουαρίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ. 
(5 Φεβρουαρίου) 

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC και της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την 
Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων. 
(8 Φεβρουαρίου)

Συνάντηση με θέμα «Μια Μετασχηματιστική Ανάκαμψη», που διοργάνωσε το Παγκόσμιο 
Κοινοβουλευτικό Δίκτυο του ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το Δίκτυο Γυναικών Πολιτικών Ηγετών και 
την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. 
(9-10 Φεβρουαρίου) 

Συνάντηση της Ad Hoc Επιτροπής Μετανάστευσης της ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(19 Φεβρουαρίου) 

Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2021 και Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ. 
(22 Φεβρουαρίου) 
 
20ή Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(24-26 Φεβρουαρίου) 

Ετήσιο Συνέδριο των Γυναικών Βουλευτών της Κοινοπολιτείας της Περιφέρειας των Βρετανικών 
Νήσων και της Μεσογείου. 
(25 Φεβρουαρίου)  

Κοινή συνάντηση των Επιτροπών Νομικών, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη κ. Didier 
Reynders. 
(3 Μαρτίου) 
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18η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ. 
(3-4 Μαρτίου) 

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων του ΕΚ με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας. 
(4 Μαρτίου) 

3η Διάσκεψη για τη Μετανάστευση που συνδιοργάνωσαν η Βουλή των Λόρδων, η ΚΣΣΕ και η 
ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(5 Μαρτίου) 

Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα των Γυναικών Bουλευτών της Κοινοπολιτείας της Περιφέρειας των 
Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου με θέμα «Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις: Πετυχαίνοντας ένα 
ισότιμο μέλλον στην εποχή του COVID-19». 
(8 Μαρτίου) 

Διάσκεψη της ΑΚΣ με θέμα «Γυναίκες και Οικογενειακή Οικονομία». 
(9 Μαρτίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Δεσμεύσεων και Υποχρεώσεων 
των Χωρών Μελών του ΣτΕ της ΚΣΣΕ. 
(9 Μαρτίου) 
 
1η Συνεδρία της 45ης Συνόδου του Προεδρείου του Φόρουμ Γυναικών Βουλευτών της IPU. 
(9 Μαρτίου) 
  
2η Συνάντηση «Ανοικτού Διαλόγου» της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από 
την υπογραφή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι. 
(10 Μαρτίου) 

Σεμινάριο της ΚΣ ΟΑΣΕ για την ανθρωπιστική προστασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ζώνες 
συγκρούσεων.
(12 Μαρτίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ. 
(12 Μαρτίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Ισότητας και κατά των Διακρίσεων της ΚΣΣΕ. 
(15 Μαρτίου) 

Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ. 

Παράρτημα XIV
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(16 Μαρτίου) 

Διάσκεψη της Διεθνούς Γραμματείας των Προέδρων και Εισηγητών των Επιτροπών της 
ΔΣΟ. 
(17 Μαρτίου) 
 
Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ. 
(22 Μαρτίου) 

Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ για την Κλιματική Αλλαγή του CPA (Κλάδος 
Ηνωμένου Βασιλείου).
(22-24 Μαρτίου)

Ετήσια Κοινοβουλευτική Συνάντηση της IPU και της UN Women στο πλαίσιο της 65ης συνάντησης 
της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών με θέμα «Τι δέον γενέσθαι για την επίτευξη ίσης 
συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή μετά τον COVID-19».
(23 Μαρτίου)

Συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασύλου και Θεσμικών Θεμάτων της ΚΣΣΕ.
(25 Μαρτίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ.
(26 Μαρτίου) 

Διάσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών του ΣτΕ. 
(29 Μαρτίου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ. 
(30 Μαρτίου) 

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC και του ΕΚ με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα οικονομίας και εμπορίου με αντικείμενο 
συζήτησης την επανεξέταση της Εμπορικής Πολιτικής και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της ΕΕ. 
(7 Απριλίου) 

Διάσκεψη της IPU και της UN Women στο πλαίσιο του Διακοινοβουλευτικού Διαλόγου για την 
Ανάκαμψη μετά τον COVID-19 που ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου με θέμα «Οικονομική 
Χειραφέτηση των Γυναικών».
(7 Απριλίου) 
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Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ. 
(12 Απριλίου) 

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη με θέμα τις κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και 
τις επιπτώσεις στον τομέα της υγείας. 
(13 Απριλίου) 

Διάσκεψη της IPU και της UN Women στο πλαίσιο του Διακοινοβουλευτικού Διαλόγου για την 
Ανάκαμψη μετά τον COVID-19 που ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου με θέμα τη βία κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών.
(14 Απριλίου) 

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης. 
(14 Απριλίου)

Διάσκεψη της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(14 Απριλίου) 

Διεθνές Κοινοβουλευτικό Συνέδριο με θέμα «Διεθνείς Προκλήσεις στο Πλαίσιο της 
Πανδημίας COVID-19: Τρομοκρατία και Βίαιος Εξτρεμισμός», που συνδιοργάνωσαν η ΚΣΜ, 
η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση των Κρατών Μελών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 
Κρατών, η ΚΣ ΟΑΣΕ, η ΚΣΣΕ και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της 
Τρομοκρατίας.
(15 Απριλίου) 

Διάσκεψη Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(19 Απριλίου) 

2ο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2021. 
(19-22 Απριλίου) 

Διάσκεψη της IPU και της UN Women στο πλαίσιο του Διακοινοβουλευτικού Διαλόγου 
για την Ανάκαμψη μετά τον COVID-19 που ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου με θέμα 
«Ευαισθητοποιημένα ως προς τη διάσταση του φύλου κοινοβούλια και σχετικές μεταρρυθμίσεις». 
(21η Απριλίου) 

Συνεδρία της γεωπολιτικής ομάδας «Twelve Plus». 
(26 Απριλίου) 

Διάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα την ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου μέσω των συνελεύσεων 
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των πολιτών και των μελετών εκτίμησης αντικτύπου.
(27 Απριλίου)  

Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της IPU. 
(28 Απριλίου) 

1η Σύνοδος του Φόρουμ Γυναικών Βουλευτών της IPU στο πλαίσιο των εργασιών της 142ης 

Συνέλευσης του Οργανισμού. 
(10 Μαΐου) 

Συνεδρία του Προεδρείου της Μόνιμης Επιτροπής της IPU για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα.
(11 Μαΐου) 

2η Σύνοδος του Φόρουμ Γυναικών Βουλευτών της IPU στο πλαίσιο των εργασιών της 142ης 

Συνέλευσης του Οργανισμού.  
(12 Μαΐου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ. 
(17 Μαΐου) 

Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με θέμα 
«Διεθνής νομοθεσία για την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω 
διαδικτύου» της IPU. 
(18 Μαΐου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ. 
(20 Μαΐου) 

Συνεδρία της γεωπολιτικής ομάδας «Twelve Plus». 
(21η Μαΐου) 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ. 
(21η Μαΐου) 

142η Συνέλευση της IPU.
(24-27 Μαΐου) 

Συνεδρία της ΚΣΣΕ για την ενίσχυση του ρόλου των νέων στην πρόληψη και επίλυση 
συγκρούσεων. 
(28 Μαΐου) 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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15η Σύνοδος της Ολομέλειας της ΚΣΜ. 
(3-4 Ιουνίου) 

Διάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα την υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα. 
(4 Ιουνίου) 

Συζήτηση της Επιτροπής του ΟΑΣΕ για την Ανθρώπινη Διάσταση με θέμα την ελευθερία της 
ειρηνικής συνάθροισης. 
(15 Ιουνίου) 

21o Συνέδριο της Συμμαχίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων, που διοργάνωσε 
το Γραφείο του Ειδικού Αντιπροσώπου και Συντονιστή του ΟΑΣΕ για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων. 
(16 Ιουνίου)

Συζήτηση της Βουλής των Λόρδων σε συνεργασία με την ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «70ή επέτειος της 
Σύμβασης για τους Πρόσφυγες του 195-Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και προστασία».
(18 Ιουνίου) 

Διαβούλευση της ΚΣΜ με θέμα «Η πορεία προς τις Διασκέψεις για την Κλιματική Αλλαγή COP26 
και COP22: Ο ρόλος των ευρωμεσογειακών κοινοβουλίων και των κοινοβουλίων των χωρών 
του Κόλπου στις διαβουλεύσεις για το κλίμα». 
(12 Ιουλίου) 

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης.
(16 Ιουλίου) 

Συνάντηση των Προέδρων της COSAC.
(19 Ιουλίου) 

2021

Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της ΔΣΟ, Βελιγράδι. 
(14-15 Ιουνίου διά ζώσης). 

3ο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ. 
(21η-24 Ιουνίου υβριδικά).
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•

•

•

29η Ετήσια Σύνοδος ΚΣ ΟΑΣΕ. 
(29 Ιουνίου-6 Ιουλίου υβριδικά). 

Εκπροσώπηση της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ στην 127η 

Σύνοδο της Επιτροπής της Βενετίας του ΣτΕ.
(2 Ιουλίου διά ζώσης).

28η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ, Κρήτη.
(22-24 Ιουλίου διά ζώσης).
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

2020

Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Sergey Lavrov.
(8 Σεπτεμβρίου)

Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Μάλτας κ. Evarist Bartolo. 
(11 Σεπτεμβρίου)  

Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας κ. Nikola Selaković.
(11 Δεκεμβρίου)

2021

Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας δρ Anže Logar. 
(6 Φεβρουαρίου)

Μέλος της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κ. Λάζαρος Λαζάρου. 
(22 Φεβρουαρίου)

Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας κ. Σοφία Ζαχαράκη. 
(29 Ιουνίου)

Μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, 
βουλευτής Β2΄ Δυτικού Τομέα κ. Ιωάννης Λοβέρδος. 
(20 Ιουλίου)

Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας του Λιβάνου κ. Zeina Akar.
(23 Ιουλίου)

Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ κ. Σάββας Παπασάββας.
(23 Ιουλίου)

Επίτροπος της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου.
(26 Ιουλίου)
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•

•

•

•

2020

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Νεπάλ κ. Agni Sapkota.
(8 Οκτωβρίου)

2021

Πρόεδρος της Κνεσσέτ κ. Yariv Levin.
(2 Φεβρουαρίου)

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας κ. Roberto Fico. 
(28 Ιουλίου)

Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λετονίας κ. Ināra Mūrniece. 
(6 Αυγούστου)

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βελγίου κ. Eliane Tillieux. 
(31η Αυγούστου)
 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ/ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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IA΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Δ΄ Σύνοδος 
(από 1/9/2020 μέχρι 10/06/2021)

 COSAC
ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Γιώργος Λιλλήκας   Αρχηγός αντιπροσωπίας Συμμαχία Πολιτών

Νίκος Τορναρίτης   Μέλος    ΔΗΣΥ

Αδάμος Αδάμου    Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Άγγελος Βότσης    Μέλος    ΔΗΚΟ

Κωστής Ευσταθίου    Μέλος    ΚΣ ΕΔΕΚ

Χρίστος Χρίστου   Μέλος    ΕΛΑΜ

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ KΠΑΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Μαρίνος Σιζόπουλος,   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

Γιώργος Παπαδόπουλος  Μέλος    Αλληλεγγύη

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ,
ΤΟΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Άγγελος Βότσης,    Αρχηγός αντιπροσωπίας  ΔΗΚΟ
πρόεδρος της επιτροπής, 
ή 
Μαρίνος Μουσιούττας,            ΔΗΚΟ
αναπληρωτής πρόεδρος της 
επιτροπής
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Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Γιώργος Λιλλήκας,        Συμμαχία Πολιτών
πρόεδρος της επιτροπής,
ή
Νίκος Τορναρίτης,       ΔΗΣΥ
αναπληρωτής πρόεδρος 
της επιτροπής  

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας

Αντρέας Φακοντής,        AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις
πρόεδρος της επιτροπής,
ή
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά,      AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις
αναπληρώτρια πρόεδρος 
της επιτροπής   
    

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ
ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Δημήτρης Δημητρίου   Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ

Νίκος Κέττηρος   Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Πανίκος Λεωνίδου   Μέλος    ΔΗΚΟ

Ηλίας Μυριάνθους   Μέλος    ΚΣ ΕΔΕΚ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Νίκος Τορναρίτης   Αρχηγός αντιπροσωπίας  ΔΗΣΥ
     Αναπληρωματικό μέλος 

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    Ανεξάρτητη βουλευτής
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου            Αρχηγός αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Κυριάκος Χατζηγιάννη  Μέλος    ΔΗΣΥ

Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης   Μέλος    ΔΗΚΟ

Μιχάλης Γιωργάλλας   Αναπληρωματικό μέλος Αλληλεγγύη

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 

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Ελένη Μαύρου   Αρχηγός αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Νίκος Τορναρίτης   Μέλος    ΔΗΣΥ

Χρίστος Ορφανίδης     Μέλος    ΔΗΚΟ

ΑΣΙΑΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Νίκος Τορναρίτης    Αρχηγός αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ

Χριστάκης Τζιοβάνης   Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις
(Μέχρι τον Οκτώβριο του 2020) 
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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

IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Α΄ Σύνοδος

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Χάρης Γεωργιάδης    Επικεφαλής αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ

Μαρίνα Νικολάου   Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Χρύσης Παντελίδης   Μέλος    ΔΗΚΟ

Αλεξάνδρα Ατταλίδου  Μέλος    Κίνημα Οικολόγων-
         Συνεργασία Πολιτών

COSAC

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Χάρης Γεωργιάδης   Επικεφαλής αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ

Μαρίνα Νικολάου   Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου   Μέλος    ΔΗΚΟ

Χρίστος Χρίστου    Μέλος    ΕΛΑΜ

Κωστής Ευσταθίου    Μέλος    ΚΣ ΕΔΕΚ

Μάριος Καρογιάν   Μέλος    ΔΗΠΑ

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ KΠΑΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Μαρίνος Σιζόπουλος (2,5 χρόνια)  Επικεφαλής αντιπροσωπίας ΚΣ ΕΔΕΚ

Χάρης Γεωργιάδης (2,5 χρόνια)       Επικεφαλής αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ
ή Γιώργος Κάρουλλας 

Γιώργος Κουκουμάς   Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Ζαχαρίας Κουλίας   Μέλος    ΔΗΚΟ

Αλέκος Τρυφωνίδης   Μέλος    ΔΗΠΑ

Αλεξάνδρα Ατταλίδου  Μέλος    Κίνημα Οικολόγων-
         Συνεργασία Πολιτών
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ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ,
ΤΟΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου   Επικεφαλής αντιπροσωπίας ΔΗΚΟ
ή
Χρύσης Παντελίδης  

Ονούφριος Κουλλά       ΔΗΣΥ

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Μάριος Μαυρίδης                 ΔΗΣΥ

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αντρέας Καυκαλιάς        AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις
ή 
Χρίστος Χριστόφιας  

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Δημήτρης Δημητρίου   Επικεφαλής αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ

Νίκος Κέττηρος   Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Χρύσανθος Σαββίδης   Μέλος    ΔΗΚΟ

Ηλίας Μυριάνθους   Μέλος    ΚΣ ΕΔΕΚ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Νίκος Τορναρίτης    Επικεφαλής αντιπροσωπίας  ΔΗΣΥ
     Αναπληρωματικό μέλος 

Γιώργος Λουκαΐδης    Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου  Μέλος     ΔΗΚΟ

Κωστής Ευσταθίου   Αναπληρωματικό μέλος      ΚΣ ΕΔΕΚ
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ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Αβέρωφ Νεοφύτου   Επικεφαλής αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ

Άντρος Κυπριανού   Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Νικόλας Παπαδόπουλος  Μέλος    ΔΗΚΟ

Μάριος Καρογιάν   Μέλος    ΔΗΠΑ

Αλεξάνδρα Ατταλίδου  Μέλος                                   Κίνημα Οικολόγων- 
         Συνεργασία Πολιτών

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου  Επικεφαλής αντιπροσωπίας  AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Κυριάκος Χατζηγιάννης  Μέλος              ΔΗΣΥ

Χρίστος Σενέκης    Μέλος              ΔΗΚΟ

Μιχάλης Γιακουμή   Αναπληρωματικό μέλος        ΔΗΠΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Αβέρωφ Νεοφύτου   Επικεφαλής αντιπροσωπία   ΔΗΣΥ

Κώστας Κώστα   Μέλος              AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Παύλος Μυλωνά   Μέλος    ΔΗΚΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Ανδρέας Πασιουρτίδης  Επικεφαλής αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Ρίτα Σούπερμαν   Μέλος    ΔΗΣΥ

Χρίστος Ορφανίδης   Μέλος    ΔΗΚΟ

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  Μέλος    Κίνημα Οικολόγων-   
         Συνεργασία Πολιτών

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Άριστος Δαμιανού   Επικεφαλής αντιπροσωπίας AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Μάριος Μαυρίδης    Μέλος    ΔΗΣΥ

Χρίστος Ορφανίδης     Μέλος    ΔΗΚΟ
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ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Νίκος Τορναρίτης    Επικεφαλής αντιπροσωπίας ΔΗΣΥ

Γιώργος Λουκαΐδης   Μέλος    AKEΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΚΟΜΜΑ

Πανίκος Λεωνίδου   Επικεφαλής αντιπροσωπίας ΔΗΚΟ

Ευθύμιος Δίπλαρος    Μέλος    ΔΗΣΥ

Ηλίας Μυριάνθους   Μέλος    ΚΣ ΕΔΕΚ

Μαρίνος Μουσιούττας  Μέλος    ΔΗΠΑ
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Αίγυπτος

Αρμενία

Αυστραλία

Αυστρία

Βέλγιο

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Βουλγαρία

Γαλλία

Γερμανία

Γεωργία

Εσθονία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ιαπωνία

Ινδία

Ιορδανία

Ιράν

Ιρλανδία

Ισραήλ

Ιταλία

Καμποτία

Καναδάς

Καζακστάν

Κένυα

Κίνα

Κιργισία

Κόστα Ρίκα

Κούβα

Κουβέιτ

Λετονία*

Λευκορωσία

Λίβανος

Λιβύη

Λιθουανία* 

Μαρόκο

Μεξικό

Μολδαβία

Ουγγαρία

Ουκρανία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Ρωσία

Σαουδική Αραβία

Σερβία

Σλοβακία

Σλοβενία

Σουηδία*

Σρι Λάνκα

Συρία

Τσεχία

Φινλανδία*

* Η Ομάδα Φιλίας δεν έχει επανασυσταθεί μετά τις τελευταίες εκλογές στη χώρα αυτή.
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Αριθμός νόμου/                      Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών 

Ν.152(I)/2020     • O περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.

Ν.25(I)/2021             • Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Αριθμός νόμου/                      Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

Ν.145(Ι)/2020                • Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

     • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 10.3.2021 και 
έγινε δεκτή η αναπομπή στις 18.3.2021.

     • Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 10.3.2021 και 
έγινε δεκτή η αναπομπή στις 18.3.2021.

Ν.59(Ι)/2021    • Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.60(Ι)/2021                • Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά 
με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για 
τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.

Ν.193(Ι)/2021                • Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων 
Πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών 
τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία 
Νόμος του 2021. 

ΚΔΠ 151/2021    • Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Παράρτημα XVIII
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ΚΔΠ 157/2021     • Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014 σχετικά 
με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης 
για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχή 
Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης) Κανονισμοί του 2021. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Αριθμός νόμου/  Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

Ν.84(Ι)/2021                • Ο περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων 
και Υλικού και για Συναφή Θέματα της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος 
του 2021.

ΚΔΠ 181/2021        • Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και  Έργων

Αριθμός νόμου/   Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

Ν.186(Ι)/2020                • Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις 
Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

  
ΚΔΠ 590/2020                • Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Αριθμός νόμου/   Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

Ν.148(Ι)/2020                • Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων [Εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1236/125] Νόμος του 2020.

Ν.149(Ι)/2020               • Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων [Εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/125] Νόμος του 2020.

Ν.154(Ι)/2020    • Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή 
της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2020.

Ν.11(Ι)/2021                • O περί της Εφαρμογής του Κανονισμού για την Προώθηση της Δίκαιης 
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Μεταχείρισης και της Διαφάνειας για τους Επιχειρηματικούς Χρήστες 
Επιγραμμικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης Νόμος του 2021.

Ν.44(I)/2021    • Ο περί Σήμανσης της Ενεργειακής Απόδοσης, της Κατανάλωσης Ενέργειας 
και των Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα 
κατά τη χρήση τους Νόμος του 2021.

Ν.48(I)/2021                • Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων 
Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2021.

Ν.106(Ι)/2021                • Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.108(Ι)/2021                • Ο περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη 
και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.

Ν.111(Ι)/2021                • Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής 
των Μετόχων Νόμος του 2021.

Ν.112(Ι)/2021                • Ο περί της Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021.

ΚΔΠ 203/2021                 • Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Αριθμός νόμου/  Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

Ν.15(Ι)/2021                • Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος
     του 2021.

Ν.37(Ι)/2021                • Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.38(Ι)/2021                • Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της 
Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2021.

Ν.39(Ι)/2021                • Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και 
Σιτηρών για Ανθρώπινη Xρήση Νόμος του 2021.

Παράρτημα XVIII
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Ν.71(Ι)/2021                • Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.70(Ι)/2021                • Ο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή 
Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

ΚΔΠ 131/2021        • Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, 
Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος Υπαλλήλων) Κανονισμοί 
του 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αριθμός νόμου/                     Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

Ν.33(Ι)/2021                • Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.49(Ι)/2021                • Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.85(Ι)/2021   • Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.87(I)/2021                • Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.89(I)/2021                • Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.

Ν.101(Ι)/2021                • Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021.

                           • Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
 2021.
Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 12.5.2021, δεν 
έγινε δεκτή η αναπομπή στις 20.5.2021 και ακολούθησε η Αναφορά υπ’ 
αρ. 6/2021. 

Ν.102(Ι)/2021                • Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2021.

ΚΔΠ 108/2021        • Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες 
Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
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ΚΔΠ 152/2021                • Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, 
Υγεία και Ευημερία) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021.

ΚΔΠ 153/2021                • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021.

ΚΔΠ 188/2021                • Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

ΚΔΠ 189/2021    • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, 
Συντήρηση και  Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Αριθμός νόμου/  Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

Ν.177(I)/2020                • Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 
Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

Ν.13(I)/2021    • Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.

Ν.14(I)/2021    • Ο περί  Όρκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

N.18(I)/2021    • Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.

Ν.22(I)/2021    • Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021.

Ν.42(I)/2021    • Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.

Ν.50(I)/2021    • Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.55(I)/2021    • Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμος του 2021.

ΚΔΠ 109/2021   • Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

ΚΔΠ 150/2021    • Oι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Παράρτημα XVIII
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Παράρτημα XVIII

ΚΔΠ 187/2021    • Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021.

     • Ο περί Καταδολίευσης των εκ Δικαστικής Αποφάσεως Πιστωτών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
Καταψηφίστηκε από την ολομέλεια στις 8.4.2021. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Αριθμός νόμου/   Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

Ν.156(Ι)/2020    • Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας 
και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Ν.20(Ι)/2021    • Ο περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και 
περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.

Ν.35(Ι)/2021    • Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Ν.52(Ι)/2021    • O περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

ΚΔΠ 530/2020    • Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) 
(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.

ΚΔΠ 566/2020    • Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμοί του 2020.

ΚΔΠ 105/2021    • Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

ΚΔΠ 186/2021    • Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική 
Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Αριθμός νόμου/   Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

Ν.12(Ι)/2021    • Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, 
Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Αριθμός νόμου/   Συνοπτικός τίτλος
κανονισμών

N.173(I)/2020    • Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Ν.175(Ι)/2020    • Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.

Ν.201(Ι)/2020    • Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Ν.213(Ι)/2020    • Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Ν.23(Ι)/2021    • Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 
Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

ΚΔΠ 587/2020    • Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

ΚΔΠ 132/2021    • Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές Διατάξεις) 
Κανονισμοί του 2021.

ΚΔΠ 133/2021    • Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) 
Κανονισμοί του 2021.

ΚΔΠ 182/2021    • Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων 
που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021.
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Παράρτημα XIX

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.027-2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.012-2021)

O περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος 
του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.091-2021)

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω 
Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.092-2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.170-2020)

Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.171-2020)

Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) Κανονισμοί του 
2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.098-2020)

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Συλλογή, Αξιολόγηση, Ανάλυση και Αποθήκευση Αναφορών 
Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.001-2021)

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.110-2020)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

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 Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων 
και Τροφίμων Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.112-2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.066-2021)
(Αποσύρθηκε από τον εισηγητή κατά τη συζήτηση επί της αρχής σε συνεδρία της αρμόδιας 
επιτροπής.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

O περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.146-2015)

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.077-2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Ο περί Πιστοποίησης Θανάτου και Ταφής Αγνοουμένων και Πεσόντων Προσώπων Νόμος του 
2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.030-2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.219-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.133-2019)

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων 
και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.222-2020)

Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.043-2021)

Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.044-2021)

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.053-2021)

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.074-2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.062-2021)

Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.063-2021)

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.051-2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

O περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 
και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς 
στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2018.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(Αρ. Φακ. 23.01.059.192-2018)

Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων στους Τομείς της 
Άμυνας και της Ασφάλειας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018)

Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021)

Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021)

Οι περί Εθνικής Φρουράς (Ωράριο Εργασίας – Εκπαίδευσης – Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί 
του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.017-2021)

Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ωράριο Εργασίας – Εκπαίδευσης – Ειδικών Καθηκόντων) 
Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.018-2021)

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.078-2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) 
Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και  Έργων

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση  Ευθύνης  έναντι  Τρίτου) (Τροποιητικός) Νόμος  
του  2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.049-2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ο περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.071-2021)

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.115-2020)

Παράρτημα XX
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•

•

•

•

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.106-2021)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.205-2020)

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) 
Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021)

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής 
Σακούλας Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.009-2021)
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Γ’ ΜΕΡΟΣ 
παραστάσεις

γραφικές 

IA’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Ε’ Σύνοδος
                                         Έκτακτη Σύνοδος
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Αριθμός και διάρκεια συνεδριάσεων της ολομέλειας

Παρουσία βουλευτών στις συνεδριάσεις της ολομέλειας (%)

* IA΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (10 Ιουνίου-27 Ιουλίου 2021)

Γραφικές παραστάσεις
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Νομοσχέδια

Προτάσεις Νόμου

* IA΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (10 Ιουνίου-27 Ιουλίου 2021)

Γραφικές παραστάσεις
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Κανονισμοί

Αριθμός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών

* IA΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (10 Ιουνίου-27 Ιουλίου 2021)

Γραφικές παραστάσεις
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Ερωτήσεις και απαντήσεις

Θέματα Κεφαλαίου Τέταρτου και αυταπάγγελτα

* IA΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (10 Ιουνίου-27 Ιουλίου 2021)

Γραφικές παραστάσεις

Εκατόν  εξήντα επτά (167) 
απαντήσεις δόθηκαν σε ερωτήσεις 

προηγούμενων συνόδων. 
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Δ’ ΜΕΡΟΣ φωτογραφίες 

IA’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Ε’ Σύνοδος
                                         Έκτακτη Σύνοδος
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Φωτογραφίες

8 Σεπτεμβρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης 
Συλλούρης δέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας κ. Sergey Lavrov στα πλαίσια επίσημης 
επίσκεψής του στην Κύπρο επ’ ευκαιρία της 60ής επετείου από 
την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο 
χωρών.

21η Σεπτεμβρίου 2020: Η Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου προσφωνεί 
ειδική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

24 Σεπτεμβρίου 2020: Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.  

2 Οκτωβρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης 
Συλλούρης μαζί με την Ύπατη Αρμοστή της Ινδίας στην 
Κύπρο κ. Madhumita Hazarika Bhagat αποτίνουν φόρο τιμής 
στην προτομή του Μαχάτμα Γκάντι με την ευκαιρία της 150ής 

επετείου από τη γέννησή του.

9 Οκτωβρίου 2020: Η κατάθεση του κρατικού 
προϋπολογισμού του 2021 στη Βουλή από τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Κωσταντίνο Πετρίδη.
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4 Νοεμβρίου 2020: Σύσκεψη του Προέδρου της Βουλής 
δόκτορος Αδάμου Αδάμου με τους προέδρους όλων των 
Παράλληλων Βουλών.  

19 Νοεμβρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος 
Αδάμου παραδίδει εισφορά του κοινοβουλίου στον ΠΑΣΥΚΑΦ 
στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παγκρεατικού Καρκίνου. 

25 Νοεμβρίου 2020: Δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου της Βουλής δόκτορος Αδάμου Αδάμου για παρουσίαση της 
Έκθεσης Πεπραγμένων της Τέταρτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.
 

23 Οκτωβρίου 2020: Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δρ Αδάμος Αδάμου εκλέγεται χωρίς ανθυποψήφιο 
ως ο 12ος Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Δεκέμβριος 2020: Άποψη των καινούριων γραφείων της 
Βουλής στο κτίριο «Ηλέκτρα» της Cyta. 

11 Δεκεμβρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος 
Αδάμου δέχεται, ως Προεδρεύων της Δημοκρατίας, τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας κ. Nikola Selaković.

4 Δεκεμβρίου 2020: Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος 
Αδάμου δέχεται εκπροσώπους της Βουλής των Νέων 
Αντιπροσώπων.

Δεκέμβριος 2020: Εγκαθίσταται εξοπλισμός στους δύο 
ενοικιασμένους ορόφους στο κτίριο «Ηλέκτρα» της Cyta, οι 
οποίοι συνδέονται με το κεντρικό κτίριο της Βουλής μέσω 
οπτικών ινών, ώστε τα δύο κτίρια να λειτουργούν ενιαία. 

6 Φεβρουαρίου 2021: Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος 
Αδάμου δέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβενίας 
δόκτορα Anže Logar.

2 Μαρτίου 2021: Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος 
Αδάμου δέχεται τον Επικεφαλής του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Ανδρέα Κεττή, ο 
οποίος παραδίδει την έκθεση δραστηριοτήτων του Γραφείου 
του για το 2020.
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5 Μαρτίου 2021: Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος Αδάμου 
δέχεται τη νέα πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο κ. Salina 
Grenet-Catalano. 

3 Μαρτίου 2021: Κοινή συνάντηση των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Νομικών, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
καθώς και Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως σε 
τηλεδιάσκεψη με τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη 
κ. Didier Reynders. 

25 Μαρτίου 2021: Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος 
Αδάμου στην πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Φανερωμένης στη Λευκωσία για τη διπλή γιορτή του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της επετείου των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821.

9 Μαρτίου 2021: Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος Αδάμου 
παραλαμβάνει από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου την 
ετήσια έκθεση του Γραφείου της για το 2019.

12 Απριλίου 2021: Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος Αδάμου 
παραλαμβάνει την τετράτομη έκδοση «Τάσσος Παπαδόπουλος - Αρχείο» 
από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Μελετών 
«Τάσσος Παπαδόπουλος» κ. Πάνο Παπαδόπουλο.

7 Απριλίου 2021: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δρ Αδάμος Αδάμου υπογράφει το βιβλίο 
συλλυπητηρίων για τον θάνατο του πρώην 
βουλευτή και υπουργού Σωκράτη Χάσικου.
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26 Μαΐου 2021:  Ο Πρόεδρος της Βουλής δρ Αδάμος Αδάμου αποχαιρετά 
το προσωπικό της Βουλής πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 30ής Μαΐου 
2021.  

4 Μαΐου 2021: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
δρ Αδάμος Αδάμου υπογράφει το βιβλίο 
συλλυπητηρίων για τον θάνατο του πρώην 
Προέδρου της Βουλής Βάσου Λυσσαρίδη. 

31η Μαΐου 2021:  Η ανακήρυξη των πενήντα έξι νέων βουλευτών και των τριών αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. 

10 Ιουνίου 2021:  Διαβεβαίωση των νέων βουλευτών κατά την πρώτη συνεδρίαση του νεοσύστατου σώματος στην Έκτακτη 
Σύνοδο της Ενδέκατης Περιόδου. 
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10 Ιουνίου 2021:  Η νέα Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου με τον απερχόμενο Πρόεδρο της Βουλής δόκτορα 
Αδάμο Αδάμου αμέσως μετά την εκλογή της. 

10 Ιουνίου 2021: Η βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Αννίτα 
Δημητρίου εκλέγεται ως η 13η Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρώτη 
συνεδρία της Έκτακτης Συνόδου της Ενδέκατης Περιόδου. 

23 Ιουνίου 2021:  Στο πλαίσιο των εργασιών του Τρίτου 
Μέρους της Συνόδου 2021 της ΚΣΣΕ ο επικεφαλής της 
κυπριακής αντιπροσωπίας κ. Νίκος Τορναρίτης προσφωνεί 
την ολομέλεια του σώματος.

11 Ιουνίου 2021: Η νέα Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου στην πρώτη συνάντησή της με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό 
Μέγαρο.  

29 Ιουνίου 2021:  Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου βραβεύει μαθητές του Λυκείου Βεργίνας και 
Αθλητικού Λυκείου Λάρνακας, οι οποίοι πέτυχαν διεθνείς και 
ευρωπαϊκές διακρίσεις.

28 Ιουνίου 2021:  Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου δέχεται αντιπροσωπία της Accept-LGBTQΙ Cyprus 
(ΛΟΑΤΚΙ). 
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6 Ιουλίου 2021:  Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου δέχεται αντιπροσωπία υπηρεσιακών παραγόντων 
της Ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης.

6 Ιουλίου 2021: Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ κ. Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου εκλέγεται ως μία εκ των Αντιπροέδρων της Συνέλευσης κατά τη διάρκεια των εργασιών της 29ης Ετήσιας 
Συνόδου της Συνέλευσης στη Βιέννη.  

6 Ιουλίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου 
δέχεται τον Γενικό Ελεγκτή κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. 

13 Ιουλίου 2021: Η πρώτη συνεδρία της Ad Hoc 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μελέτη του Δημογραφικού 
Προβλήματος.

13 Ιουλίου 2021: Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.
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19 Ιουλίου 2021: Πεντάλεπτη στάση εργασίας του προσωπικού 
της Βουλής σε ένδειξη διαμαρτυρίας και συμπαράστασης προς 
τον κατεχόμενο δήμο Αμμοχώστου όσον αφορά τις έκνομες 
ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή της πόλης 
της Αμμοχώστου.

15 Ιουλίου 2021:  Ειδική συνεδρία του σώματος για τις 
μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής 
εισβολής στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Νίκου Αναστασιάδη. 

23 Ιουλίου 2021:  Συνάντηση της Προέδρου της Βουλής 
κ. Αννίτας Δημητρίου με τον Αντιπρόεδρο του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Σάββα Παπασάββα.

20 Ιουλίου 2021:  Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου δέχεται τον κ. Ιωάννη Λοβέρδο, μέλος της Ειδικής 
Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής 
των Ελλήνων. 

24 Ιουλίου 2021:  Οι βουλευτές κ. Πανίκος Λεωνίδου 
(επικεφαλής), Ευθύμιος Δίπλαρος, Ηλίας Μυριάνθους 
και Μαρίνος Μουσιούττας στην 28η Γενική Συνέλευση της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας με κεντρικό 
θέμα «Το μέλλον του κόσμου, το μέλλον της Ευρώπης μετά 
την πανδημία», Χανιά. 

23 Ιουλίου 2021:  Συνάντηση της Προέδρου της Βουλής κ. 
Αννίτας Δημητρίου με την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό και 
Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου κ. Zeina Akar. 
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27 Ιουλίου 2021: H Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου σε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Εξωτερικών, 
αρχηγούς και εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων 
για ενημέρωση και συντονισμό των δράσεων όσον αφορά τις 
έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή της 
πόλης της Αμμοχώστου.

26 Ιουλίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου δέχεται την Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου.
  
 

4 Αυγούστου 2021: Στιγμιότυπο από τη θεσμοθετημένη Σύσκεψη της Προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίουκαι των 
Αρχηγών ή Εκπροσώπων των Κομμάτων. 

6 Αυγούστου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου σε τηλεδιάσκεψη με την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου 
της Λετονίας κ. Ināra Mūrniece.

5 Αυγούστου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου δέχεται τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο. 
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Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

αποκλειστική οικονομική ζώνη

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 

Γενικό Σύστημα Υγείας

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Ηνωμένο Βασίλειο

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Κυπριακή Δημοκρατία

Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

ΑΚΣ: 

ΑΞΙΚ: 

ΑΟΖ:

ΑΠΕ:

ΓΕΡΗΕΤ: 

ΓΕΣΥ: 

ΔΕΕ: 

ΔΣΟ: 

ΕΔΑΔ: 

ΕΔΔΑ: 

ΕΕ: 

ΕΚ: 

ΕΤΕΚ: 

ΗΒ: 

ΚΑΠ: 

ΚΓΠ: 

ΚΔ: 

ΚΕΔΙΠΕΣ:

ΚΕΠΠΑ: 

ΚΠΑΑ: 



268

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

μέσα μαζικής επικοινωνίας

Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ

ΚΣ ΟΑΣΕ: 

ΚΣΕγΜ: 

ΚΣΜ: 

ΚΣΣΕ: 

ΚΥΠΕ: 

ΚΥΣΑΤΣ:

ΜΕΕΠ: 

ΜΕΧ: 

ΜΜΕ:

ΜΟΚΕ: 

ΟΑΥ: 

ΟΗΕ: 

ΟΚΥΠΥ: 

ΟΟΣΑ: 

ΟΣΑΚ: 

ΠΔΠ: 

ΠΕΠ: 

ΠΟΕ: 

ΡΙΚ: 

ΣΕΔΙΠΕΣ: 

Αρκτικόλεξα
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Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

μέσα μαζικής επικοινωνίας

Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ

Συμβούλιο της Ευρώπης

τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Ελλάδας)

φόρος προστιθέμενης αξίας

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων 
(Cyprus Investment Promotion Agency)

Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 
Χωρών Μελών της ΕΕ (Conference of Parliamentary Committees for Union 
Affairs of Parliaments of the European Union)

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος 
(Commonwealth Parliamentary Association)

Γυναίκες Βουλευτές της Κοινοπολιτείας 
(Commonwealth Women Parliamentarians) 

European Centre for Parliamentary Research and Documentation

East Mediterranean Gas Forum 

Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (Group of States against Corruption)

Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
(International Organization of Supreme Audit Institutions)

Interparliamentary EU Information Exchange

Διακοινοβουλευτική Ένωση (Inter-Parliamentary Union)

Permanent Structured Cooperation

Δίκτυο Γυναικών Πολιτικών Ηγετών (Women Political Leaders)

ΣτΕ: 

ΤΕΙ: 

ΦΠΑ: 

CIPA: 

COSAC:

CPA: 

CWP: 

ECPRD: 

EMGF: 

GRECO: 

INTOSAI: 

IPEX: 

IPU: 

PESCO: 

WPL:

Αρκτικόλεξα
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