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Φίλες και φίλοι,

Στόχος της δίτομης έκδοσης πεπραγμένων είναι η παρουσίαση του 
πολυδιάστατου έργου που παρήγαγε το κυπριακό κοινοβούλιο κατά την 
Πρώτη Σύνοδο της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Για την πραγμάτωση 
της διεξοδικής αυτής παρουσίασης χρησιμοποιούνται στην παρούσα 
έκδοση αναλυτικά κείμενα, παραρτήματα όπου απαριθμούνται αναλυτικά οι 
νομοθετικές, διεθνείς και άλλες δραστηριότητες του σώματος, γραφικές 
παραστάσεις με αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία, καθώς και εκτενές 
φωτογραφικό υλικό.

Η παρούσα έκθεση τεκμηριώνει με στοιχεία την πεποίθησή μας ότι η Βουλή 
των Αντιπροσώπων ανταποκρίθηκε με επιτυχία και αυτή την κοινοβουλευτική 
σύνοδο στον θεσμικό της ρόλο, όπως αυτός καθορίζεται στο Σύνταγμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά τους περιορισμούς και τις αντίξοες 
συνθήκες τις οποίες η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 προκάλεσε και 
προκαλεί στην πατρίδα μας και τον λαό μας, η Βουλή συνέχισε και ενέτεινε 
και κατά την υπό αναφορά σύνοδο την παραγωγή κοινοβουλευτικού 
έργου, επαναδραστηριοποιούμενη σταδιακά σε ευρύ φάσμα πολλαπλών 
δραστηριοτήτων. 

Για ακόμη μια χρονιά εκπόνησε σημαντικό αριθμό μελετών, ερευνών, εκθέσεων 
και ενημερωτικών σημειωμάτων προς στήριξη του νομοθετικού έργου. 
Ταυτόχρονα, πραγματώνοντας τον θεσμικό της ρόλο ως «ο ακρογωνιαίος λίθος 
της σύγχρονης δημοκρατίας» προώθησε και ενίσχυσε την ενεργή πολιτότητα 
και τη δημόσια διαβούλευση, που ενδυναμώνουν τη συμμετοχική δημοκρατία 
και την καλλιέργεια εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, και 
αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες και τις απόψεις των οργανωμένων συνόλων, 
προχώρησε στην ψήφιση μεγάλου αριθμού νομοθετημάτων προς επίλυση 
σημαντικών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων του τόπου μας. Στήριξε 
επίσης δυναμικά την επανέναρξη των εργασιών θεσμών με πολυετή παρουσία 
στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα, όπως η Βουλή των Γερόντων και η Βουλή των 
Νέων Αντιπροσώπων, παρέχοντάς τους βήμα για διάλογο και προβληματισμό. 
Σημειώνεται δε ότι η διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας του κοινοβουλίου 
με την κοινωνία των πολιτών χάρη στη σταδιακή επαναφορά των συνθηκών 
ομαλής λειτουργίας θα συμβάλει περαιτέρω στον στόχο της ενίσχυσης της 
εμπιστοσύνης προς τα κοινοβουλευτικά θέσμια. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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Στο διεθνές επίπεδο τα μέλη του σώματος συνέχισαν την ανάπτυξη 
ουσιαστικής κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε ευρωπαϊκούς, διεθνείς και 
περιφερειακούς οργανισμούς, γεγονός που ως επιστέγασμα είχε την εκλογή 
Κυπρίων βουλευτών σε σημαντικά αξιώματα διεθνών κοινοβουλευτικών 
οργανισμών.

Παράλληλα, συνεχίζουμε την αξιοποίηση των συστημάτων πληροφορικής και 
της εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εργαλεία που συνεχώς αναβαθμίζουμε και 
χρησιμοποιούμε σε πρωτοφανή κλίμακα για τη διεκπεραίωση των εργασιών του 
σώματος, ώστε να αφήσουμε πίσω μας γραφειοκρατικές και αναχρονιστικές 
πρακτικές του παρελθόντος. Με τον συγκερασμό της εποικοδομητικής 
επικοινωνίας και των ανοικτών οριζόντων της τεχνολογίας, το νομοθετικό 
σώμα της χώρας μας θα ανεβάσει την παραγωγή του κοινοβουλευτικού έργου 
στο επίπεδο που χρειάζονται, αναμένουν και αξίζουν οι συμπολίτες μας. 

Στην υλοποίηση των στόχων που έθεσε η Βουλή των Αντιπροσώπων 
σημαντικός ήταν ο ρόλος τόσο της εκτελεστικής εξουσίας όσο και των 
διάφορων συνεργαζόμενων ανεξάρτητων θεσμών, αρχών, οργανωμένων 
συνόλων και άλλων φορέων, προς τους οποίους εκ μέρους όλων των 
συναδέλφων βουλευτών και βουλευτριών απευθύνω τις θερμές μας 
ευχαριστίες. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τα ίδια τα μέλη 
της Βουλής, τα οποία, συνεπικουρούμενα από το προσωπικό της Βουλής 
και τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, συνένωσαν τις προσπάθειές τους 
και κατά την υπό αναφορά σύνοδο σε κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας, 
με μόνο γνώμονα την προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της 
πατρίδας μας και του λαού μας. Ταυτόχρονα, θερμές ευχαριστίες απευθύνω 
και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, που συμβάλλουν στη διαφάνεια και 
στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.

Αννίτα Δημητρίου
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση του 
παραχθέντος, κατά την Πρώτη Τακτική Σύνοδο της Δωδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου, έργου της Βουλής των Αντιπροσώπων στους τομείς της νομοθετικής 
εργασίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της εναρμόνισης της νομοθεσίας 
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, των ερευνών, 
των εκδόσεων και των συνεδρίων/εκδηλώσεων, καθώς και της τεχνολογίας 
των επικοινωνιών και της πληροφορικής.

Η Βουλή, υπό τις αντίξοες συνθήκες οι οποίες εξακολούθησαν να επικρατούν 
και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού, 
συνέχισε τις εργασίες της στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία μέχρι τον 
Ιούνιο του 2022, με στόχο την τήρηση των αναγκαίων μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης. Ταυτόχρονα, σε διοικητικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις της αρμόδιας αρχής για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της υπηρεσίας, συνεχίστηκε η εργασία μέρους του προσωπικού με φυσική 
παρουσία και του υπόλοιπου προσωπικού με εξ αποστάσεως εργασία.

Παρά τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις δυσκολίες που επηρέασαν τις εργασίες 
του κοινοβουλίου σε όλα τα επίπεδα, η Βουλή ανέπτυξε πλούσια δράση, με 
στόχο την υλοποίηση του δεδηλωμένου οράματός της για εκσυγχρονισμό. 
Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και σε χρόνια αιτήματα 
για απάμβλυνση προβλημάτων που ταλανίζουν την κοινωνία των πολιτών, 
προχώρησε στην ψήφιση εξαιρετικής σημασίας νομοθεσιών, που αφορούν 
στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ίδρυση και λειτουργία 
Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, στη μεταρρύθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό της δομής και λειτουργίας των δικαστηρίων, με στόχο την ταχεία 
απόδοση δικαιοσύνης, καθώς και στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. 
Ψηφίστηκαν επίσης νομοθεσίες που αφορούν στη σύσταση Υφυπουργείου 
Πολιτισμού και στη θεσμοθέτηση του αξιώματος του Υφυπουργού παρά 
τω Προέδρω σε θέματα πολιτισμού, στην προστασία της μητρότητας και 
της πατρότητας, στην ένταξη του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 
Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στην ενίσχυση των 
δικαιωμάτων και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας, καθώς και 
στη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδεται στην ψήφιση της πρότασης νόμου που κατατέθηκε από 
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την Πρόεδρο του σώματος για τη θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος της 
γυναικοκτονίας.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η Βουλή προχώρησε αρμοδίως σε δύο 
αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Η πρώτη αφορά στην παροχή δυνατότητας 
χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε διαδικασίες που διεξάγονται ενώπιον 
του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου και η δεύτερη στην 
επαναλειτουργία των δύο προβλεπόμενων στο Σύνταγμα ανώτατων 
δικαστηρίων, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και στην παροχή της δυνατότητας άσκησης ελέγχου ουσίας από 
διοικητικό δικαστήριο επί πάσης προσφυγής ασκουμένης δυνάμει του άρθρου 
146 του Συντάγματος.

Παράλληλα με τη νομοθετική εργασία, η Βουλή συνέχισε την άσκηση 
κοινοβουλευτικού ελέγχου τόσο στο πλαίσιο της υποβολής ερωτήσεων προς 
τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς και της εξέτασης θεμάτων από τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου όσο και 
έπειτα από εγγραφή θεμάτων στο Τέταρτο Κεφάλαιο. 

Η Βουλή, όπως σε κάθε σύνοδο, προώθησε αριθμό νομοσχεδίων για εναρμόνιση 
της εσωτερικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αναπτύσσοντας παράλληλα 
δραστηριότητες απορρέουσες από τον ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Δυστυχώς, η μη έγκαιρη 
κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία εναρμονιστικών νομοσχεδίων και 
κανονισμών συνεχίστηκε και κατά την υπό αναφορά σύνοδο, με αποτέλεσμα 
να μην παρέχεται στα μέλη της Βουλής ο απαιτούμενος για την εξέτασή τους 
χρόνος.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Βουλή ανέπτυξε ενεργότερο ρόλο στο 
πλαίσιο της εξέτασης ευρωπαϊκών θεμάτων νομοθετικής, αλλά και πολιτικής 
φύσης, συμμετέχοντας ενεργά στις ομάδες εργασίας της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης. Παράλληλα, διοργάνωσε εκδήλωση υπό μορφή 
ανοικτού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, παρέχοντας στους πολίτες 
την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους 
για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Αξιοσημείωτη είναι η ενίσχυση από 
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πλευράς κοινοβουλίου της σχέσης του με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές. 

Στον τομέα της άσκησης κοινοβουλευτικής διπλωματίας, δεδομένης της 
ύφεσης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, η 
Βουλή ανέπτυξε σημαντική δράση, μέσω διά ζώσης συναντήσεων, στοχεύοντας 
στην ανάπτυξη εποικοδομητικών συνεργασιών και στην προώθηση των 
συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) σε διμερές, περιφερειακό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο επίκεντρο των συναντήσεων υπήρξε η 
ενημέρωση για το Κυπριακό και τις επιμέρους πτυχές του, με καταγγελίες 
ταυτόχρονα των εντεινόμενων τουρκικών προκλήσεων στην κυπριακή 
αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας 
στην υπό απειλή με εποικισμό περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, αλλά 
και της συνεχιζόμενης από την Τουρκία πολεμικής ρητορικής. Παράλληλα, η 
Βουλή προέβαλε τη σταθερή προσήλωση της Κύπρου στις ευρωπαϊκές αρχές 
και αξίες, στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ανέδειξε τον ρόλο της ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τη Βουλή απασχόλησε ιδιαίτερα, κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, η ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, την οποία καταδίκασε με 
ομόφωνο ψήφισμά της, τασσόμενη ενάντια σε κάθε μορφή πολεμικής ενέργειας 
που απειλεί την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας, εκτοπίζει από 
την πατρίδα τους χιλιάδες πρόσφυγες, προκαλώντας τεράστια προβλήματα και 
διαταράσσοντας την παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη.

Αξιόλογο έργο η Βουλή συνέχισε να επιδεικνύει στον τομέα των εκδόσεων 
και εκδηλώσεων/συνεδρίων. Στο πλαίσιο του εκδοτικού έργου εντάσσονται το 
εγχειρίδιο με τίτλο «Λειτουργία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών», η αναθεωρημένη 
και εμπλουτισμένη επανέκδοση της ενημερωτικής έκδοσης με τον τίτλο «Η 
Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας» και η έκδοση «Βουλή 
των Αντιπροσώπων - Δωδέκατη Βουλευτική Περίοδος 2021-2026». Με αφορμή 
τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή κυκλοφόρησε 
η δίγλωσση έκδοση «Η κυπριακή γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του 1922». 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση «Ο Θεσμός της Βουλής των 
Αντιπροσώπων», ως αποτέλεσμα του διεπιστημονικού διαλόγου που διεξήχθη 
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στο πλαίσιο του ομώνυμου συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας τον 
Νοέμβριο του 2020, με την ευκαιρία συμπλήρωσης εξήντα χρόνων λειτουργίας 
του κοινοβουλίου. Κατά την ίδια περίοδο εκπονήθηκαν έρευνες, μελέτες και 
ενημερωτικά σημειώματα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων έπειτα από αιτήματα 
μελών της Βουλής ή ακαδημαϊκών και ερευνητών από το εξωτερικό. Με στόχο 
την ενημέρωση μαθητών, φοιτητών και ομάδων πολιτών για τη λειτουργία και 
το έργο της νομοθετικής εξουσίας, ξεκίνησαν οι διακοπείσες, συνεπεία της 
πανδημίας, επισκέψεις τους.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πέμπτη 
Σύνοδος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, η 23η Σύνοδος της Βουλής των 
Γερόντων, η εσπερίδα για τη συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στη διπλωματία 
και το διεθνές περιβάλλον κατά την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, 
συνέδρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με έμφαση στο δικαίωμα σε ένα 
υγιές περιβάλλον και στις ηθικές και νομικές πτυχές της ευθανασίας, για την 
ενεργειακή μετάβαση, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα που 
αφορούν τα άτομα με αναπηρίες.

Στο πλαίσιο των εξαγγελθέντων στόχων της Προέδρου της Βουλής τέθηκε σε 
λειτουργία το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων», 
κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων και άλλων θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ, το οποίο παρείχε την ευκαιρία σε προπτυχιακούς φοιτητές ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να συμμετάσχουν σε αυτό. Στόχος η εξοικείωση 
των νέων με την κοινοβουλευτική διαδικασία και τα δημοκρατικά θέσμια και 
η συνακόλουθη διεύρυνση των γνώσεών τους, ώστε αφενός να καταστούν 
ενεργοί πολίτες και αφετέρου να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες για τη 
μελλοντική απασχολησιμότητά τους.

Με στόχο να καταστεί η ιστοσελίδα της Βουλής πλέον εύχρηστη, έχει 
αναβαθμιστεί σημαντικά με την κατάλληλη ταξινόμηση του υλικού και την 
προσθήκη περισσότερων εργαλείων πρόσβασης και επικοινωνίας των πολιτών. 
Παράλληλα, λειτούργησε η επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής στο Facebook και 
οι λογαριασμοί στο Twitter και στο Instagram. Περαιτέρω, στην αίθουσα της 
ολομέλειας του σώματος εγκαταστάθηκε εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας 
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για τη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του σώματος αυτοδύναμα από 
την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, καθώς και για την ασφαλή διεξαγωγή 
τηλεδιασκέψεων μέσω του υφιστάμενου συστήματος τηλεδιάσκεψης. 
Παράλληλα, εγκαταστάθηκε οπτικοακουστικός εξοπλισμός σε μία από τις 
αίθουσες συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών και εξασφαλίστηκε 
εξοπλισμός οπτικογράφησης και αυτόματου υποβολέα (autocue), καθώς 
και εξοπλισμός για οπτικοακουστική επεξεργασία (audio/video editing) και 
επεξεργασία φωτογραφιών (photo editing). Επίσης, οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου των μελών της Βουλής και του προσωπικού της Βουλής 
μεταφέρθηκαν στο σύστημα «Exchange» του Office 365, επιτρέποντας την 
πρόσβαση σε αυτό από οπουδήποτε εντός ή εκτός Βουλής. Ακόμη, το κλειστό 
δίκτυο ψηφιακής πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο υλικό παλαιών και σπάνιων 
εκδόσεων επεκτάθηκε, ώστε να καλύπτει τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, η οποία 
μεταστεγάστηκε στο Σπίτι του Πολίτη.

Τέλος, σημειώνεται ότι, ως αποτέλεσμα του τερματισμού των διαδικασιών για 
την ανέγερση του νέου κτιρίου της Βουλής, συνεχίζεται η μίσθωση δύο ορόφων 
του παρακείμενου κτιρίου «Ηλέκτρα» της Cyta για κάλυψη των αυξημένων, 
έπειτα από την αύξηση του προσωπικού, κτιριακών αναγκών. Ταυτόχρονα, 
συνεχίζονται έργα αναβάθμισης του κτιρίου της Βουλής, γεγονός που θα 
συμβάλει στην ομαλότερη  διεκπεραίωση των εργασιών του σώματος.
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Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου οι 
κοινοβουλευτικές επιτροπές στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου και 
της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου πραγματοποίησαν συνολικά 
επτακόσιες σαράντα δύο (742) συνεδρίες. 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 υπό επισκόπηση σύνοδο κατατέθηκαν από την εκτελεστική 
εξουσία στη Βουλή διακόσια δεκαοκτώ (218) συνολικά νομοσχέδια. 
Κατατέθηκαν επίσης εκατό τέσσερις (104) κανονισμοί, εκ των οποίων 
τριάντα έξι (36) αφορούσαν σε σχέδια υπηρεσίας θέσεων στον δημόσιο 
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κατά την ίδια σύνοδο κατατέθηκαν 
στη Βουλή διακόσιες σαράντα επτά (247) προτάσεις νόμου. 

 
Περαιτέρω, αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία δώδεκα (12) 
νομοσχέδια, τα πλείστα εκ των οποίων είχαν κατατεθεί σε παλαιότερες 
συνόδους και/ή περιόδους, και τρεις (3) κανονισμοί, ενώ με τη σύμφωνη 
γνώμη των εισηγητών τους αποσύρθηκαν επίσης τρεις (3) προτάσεις 
νόμου. 

 
Κατά την υπό αναφορά σύνοδο ψηφίστηκαν σε νόμους διακόσια τριάντα 
δύο (232) νομοσχέδια, χωρίς απαραίτητα οι ψηφισθέντες νόμοι να 
αφορούσαν μόνο σε νομοσχέδια που είχαν κατατεθεί κατά την εν λόγω 
σύνοδο, αλλά να εκτείνονται και σε νομοσχέδια που είχαν κατατεθεί 
και σε προηγούμενες συνόδους. Ψηφίστηκαν επίσης σε νόμους 
πενήντα μία (51) προτάσεις νόμου και εγκρίθηκαν ενενήντα τρεις (93) 
κανονισμοί. Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους 
παρατίθενται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 

Υπογραμμίζεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ψηφίστηκαν 
με τη διαδικασία του επείγοντος κατ’ επίκλησιν του άρθρου 73.5 του 
Συντάγματος, ήτοι αυθημερόν, έξι (6) νομοσχέδια και έξι (6) προτάσεις 
νόμου. Ειδικότερα, στον αριθμό των ψηφισθέντων με τη διαδικασία 
του επείγοντος περιλαμβάνονται τέσσερα (4) νομοσχέδια, τα οποία 
ψηφίστηκαν  στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, μία (1) πρόταση νόμου, που 
ψηφίστηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021, μία (1) πρόταση νόμου, που ψηφίστηκε 
την 21η Οκτωβρίου 2021, ένα (1) νομοσχέδιο, το οποίο  ψηφίστηκε στις 3 
Μαρτίου 2022, μία (1) πρόταση νόμου, που ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 
2022, ένα (1) νομοσχέδιο, το οποίο  ψηφίστηκε στις 2 Ιουνίου 2022, μία 
(1) πρόταση νόμου, που ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου 2022, και δύο (2) 
προτάσεις νόμου, που ψηφίστηκαν στις 14 Ιουλίου 2022.

 

Α. Νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος
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Τα ψηφισθέντα κατά την Πρώτη 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 δύο (2) νομοσχέδια, δύο (2) 
προτάσεις νόμου και ένας (1) κανονισμός.

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

 
Κατά την υπό αναφορά σύνοδο, πέρα από την κατάθεση νομοσχεδίων, 
προτάσεων νόμου και κανονισμών, κατατέθηκαν στην ολομέλεια 
τόσο από την εκτελεστική εξουσία όσο και από ανεξάρτητους φορείς/
αξιωματούχους εκθέσεις, κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια 
υπηρεσία και ειδικά εντάλματα πληρωμής. Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά 
με την κατάθεση εγγράφων παρατίθενται στο Παράρτημα XI, Δεύτερο 
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 
και η δεύτερη αφορά στη νομοτεχνική επεξεργασία και γλωσσική και 
συντακτική επιμέλεια τόσο των κυβερνητικών νομοσχεδίων όσο και 
κειμένων προτάσεων νόμου που υποβάλλονται στη Βουλή από τους 
ίδιους τους βουλευτές απευθείας και όχι κατόπιν σύνταξής τους από 
την αρμόδια υπηρεσία, συνήθως σε ατελή μορφή. Ως εκ τούτου, τέτοια 
κείμενα χρήζουν βελτίωσης από πολλές απόψεις, ήτοι νομοτεχνικής, 
γλωσσικής, αλλά και συντακτικής. 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 
διακόσιες σαράντα επτά (247), περιλαμβανομένων των προτάσεων 
νόμου που κατατέθηκαν κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο 
οι οποίες, με βάση τον Κανονισμό 84Β του Κανονισμού της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, κατά την έναρξη της νέας βουλευτικής περιόδου 
θεωρήθηκαν ως αυτοδικαίως αποσυρθείσες και για τις οποίες δόθηκαν 
οδηγίες από βουλευτές για εκ νέου κατάθεσή τους. Περαιτέρω, 
στις πιο πάνω προτάσεις νόμου περιλαμβάνεται και αριθμός νέων 
προτάσεων νόμου οι οποίες υποβλήθηκαν απευθείας από βουλευτές 
προς κατάθεση, καθώς και προτάσεις νόμου οι οποίες συντάχθηκαν 
ύστερα από γραπτό αίτημα βουλευτών προς την αρμόδια υπηρεσία 
ή συντάχθηκαν ύστερα από απόφαση κοινοβουλευτικής επιτροπής. 
Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν περίπου εξήντα (60) γραπτά αιτήματα για 
ετοιμασία προτάσεων νόμου, αναφορικά με τα οποία συντάχθηκαν και 
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κατατέθηκαν σαράντα μία (41) προτάσεις νόμου, ενώ για τα υπόλοιπα 
ετοιμάστηκαν προσχέδια σχεδίων νόμου ή και σημειώματα, για τα 
οποία αναμένονταν σχετικές οδηγίες από τους εισηγητές τους για τον 
περαιτέρω χειρισμό τους.

Επισημαίνεται πάντως η ανάγκη όλοι οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας 
που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής νομοθετικού έργου να 
εγκύψουν συλλογικά και συστηματικά στο διαχρονικό πρόβλημα της 
ποιότητας των κειμένων των κυβερνητικών νομοσχεδίων, πρόβλημα για 
το οποίο σχετική επισήμανση υποβλήθηκε ήδη με επιστολή της Βουλής 
στην εκτελεστική εξουσία και λήφθηκε υπόψη, τα οποία παρουσιάζουν 
πολλά προβλήματα από γλωσσικής, συντακτικής και νομοτεχνικής 
πλευράς και στις πλείστες των περιπτώσεων δεν παρέχονται τα αναγκαία 
χρονικά περιθώρια προς βελτίωση τους. Προς τον σκοπό αυτό, το 
νομοθετικό σώμα έχει ήδη προβεί σε σχετικές παραστάσεις προς την 
εκτελεστική εξουσία, η οποία προχωρεί στην επίλυσή του.

1.3. Σημαντικά νομοθετήματα

Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου 
ψηφίστηκαν σημαντικά νομοθετήματα για τη μεταρρύθμιση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
της δομής και λειτουργίας των δικαστηρίων και τη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα, για σκοπούς υλοποίησης των εν λόγω 
μεταρρυθμίσεων, ψηφίστηκαν οι ακόλουθες νομοθεσίες: 

Νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης

-   O περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης 
     Νόμος του  2022.

(Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη 
λειτουργία ενός επαρχιακού οργανισμού 
αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες 
οι οποίες θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, 
στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και 
στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.)

-    Ο περί Δήμων Νόμος του 2022. 
(Κατάργηση του υφιστάμενου περί Δήμων 
Νόμου και αντικατάσταση αυτού με νέα 
νομοθεσία η οποία θα διέπει τη λειτουργία 
και τη διακυβέρνηση των δήμων, ώστε να 
εκσυγχρονιστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
και οι δήμοι να αποκτήσουν την αναγκαία 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, για να 
καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι 
ως τοπικές αρχές.)

-     Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος  
     του 2022.

(Εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων 

N.37(I)/2022

Ν.52(Ι)/2022

Ν.51(Ι)/2022

•
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στη βάση της μεταρρύθμισης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εισαγωγή ρυθμίσεων για 
την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες 
κοινότητες μέσω της σύστασης και λειτουργίας 
τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, 
όπως είναι μεταξύ άλλων η συλλογή οικιακών 
αποβλήτων, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών καθαριότητας και η ρύθμιση της 
τροχαίας κινήσεως.)

Νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό της δομής και λειτουργίας των 
δικαστηρίων

-   Ο περί της Δέκατης Έβδομης Τροποποίησης του  
       Συντάγματος Νόμος του 2022. 

(Επαναλειτουργία των δύο ανώτατων 
δικαστηρίων που προβλέπονται στο Σύνταγμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτοι του 
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 
και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, απονομή 
σε αυτά πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου 
βαθμού, ίδρυση και λειτουργία Εφετείου 
με δευτεροβάθμια δικαιοδοσία, καθώς και 
εισαγωγή της δυνατότητας άσκησης ελέγχου 
ουσίας από διοικητικό δικαστήριο επί πάσης 
προσφυγής ασκουμένης δυνάμει του άρθρου 
146 του Συντάγματος.)

-  Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι  
     Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
-   Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)  
     Νόμος του 2022. 

(Παροχή στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο 
και στο Ανώτατο Δικαστήριο πρόσθετης 
δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και ίδρυση 
και λειτουργία Εφετείου με δευτεροβάθμια 
δικαιοδοσία.)

Νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας υπηρεσίας

-   Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός)  
     Νόμος του 2022.

[Ανάθεση της ευθύνης παρακολούθησης της 
ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης 
των δημόσιων υπαλλήλων στην Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και εισαγωγή εσωτερικών 
ασφαλιστικών δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες 
της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που 
διέπουν την επιλογή υποψηφίων.]

•

•

Ν.103(Ι)/2022

Ν.145(Ι)/2022

Ν.146(Ι)/2022

Ν.1(Ι)/2022
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-   Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή,     
   Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό 
    και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του   
     2022.

(Θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης 
και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για 
πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας 
υπηρεσίας με απώτερο στόχο τη διασφάλιση 
της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων 
και της αποτελεσματικής εφαρμογής των 
βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της 
αξιοκρατίας.)

-  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση  
     Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022.

(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για 
τη ρύθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης 
των δημόσιων υπαλλήλων στη βάση νέου 
συστήματος αξιολόγησης σύμφωνα με 
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, που 
αφορούν μεταξύ άλλων τις δεξιότητες, τις 
ικανότητες και την εργασιακή συμπεριφορά για 
τη διαπίστωση της καταλληλότητάς τους για 
προαγωγή ή διατμηματική προαγωγή.)

Τα νομοθετήματα για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι 
καίριας σημασίας και η ολοκλήρωση της συζήτησής τους ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κατέστη τελικά δυνατή ύστερα 
από μακρόχρονη συζήτηση και εντατική προσπάθεια για συναντίληψη, 
προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία συναίνεση.

Ειδικότερα, τα τρία νομοσχέδια που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 
σκοπούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης συζητήθηκαν 
εκτενώς κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, χωρίς να καταστεί 
δυνατό να ολοκληρωθεί η μελέτη τους πριν από τη λήξη της εν λόγω 
Βουλευτικής Περιόδου.  

Επιπροσθέτως, το τρίτο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή το έτος 
2015 και η εξέτασή του άρχισε από το έτος αυτό και συνεχίστηκε κατά 
την προηγούμενη Βουλευτική Περίοδο. Σημειώνεται ότι το εν λόγω 
νομοσχέδιο αποτελούσε μέρος ευρύτερων νομοθετικών ρυθμίσεων που 
είχαν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, με τις οποίες προτείνονταν, 
πέραν της θέσπισης νέας νομοθεσίας με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω 
νομοσχεδίου, επιμέρους τροποποιήσεις στον περί Δήμων Νόμο και στον 
περί Κοινοτήτων Νόμο. 

Συναφώς, κατά την προηγούμενη Βουλευτική Περίοδο, η εκτελεστική 
εξουσία απέσυρε τα δύο εκ των τριών νομοσχεδίων που είχαν κατατεθεί 
το έτος 2015, ήτοι τα νομοσχέδια για τροποποίηση του περί Δήμων 
Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα, και προέβη στην 
κατάθεση δύο νέων νομοσχεδίων σε αντικατάσταση των αποσυρθέντων 
νομοσχεδίων.

Ν.2(Ι)/2022

ΚΔΠ 28/2022



26

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επέφερε σημαντικές 
αλλαγές επί του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου 
να επιτευχθούν, κατά το δυνατόν, οι απαραίτητες συγκλίσεις επί των 
θεμάτων για τα οποία εκφράστηκαν διαφωνίες και επιφυλάξεις από 
μέρους των ενδιαφερόμενων πλευρών. Ταυτόχρονα, κατατέθηκαν 
ενώπιον του σώματος τροπολογίες με απώτερο στόχο την περαιτέρω 
βελτίωση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι νομοθεσίες που προβλέπουν για τη μεταρρύθμιση των ανώτατων 
βαθμίδων της δικαιοσύνης περιλαμβάνουν σημαντικές διατάξεις για 
την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σύστημα απονομής 
της δικαιοσύνης στη Δημοκρατία και για τη διασφάλιση πραγματικά 
αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, η οποία είναι ουσιώδης 
λειτουργία σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.  

Για να καταστεί δυνατή η ψήφιση των εν λόγω νομοθεσιών, γίνεται 
επίκληση του δικαίου της ανάγκης, αφού τα γεγονότα που κατέστησαν 
αδύνατη τη λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος 
εξακολουθούν να υφίστανται και ως εκ τούτου εξακολουθεί να 
δικαιολογείται από το δίκαιο της ανάγκης κάθε νομοθετική ρύθμιση 
αποκλίνουσα από τις συνταγματικές διατάξεις για τα εν λόγω δικαστήρια.  

Τα τρία νομοσχέδια εξετάστηκαν ενδελεχώς από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών κατά την προηγούμενη Βουλευτική Περίοδο, 
χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης τους. Η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 
κατά την Πρώτη Σύνοδο της τρέχουσας Βουλευτικής Περιόδου, μετά 
από ουσιαστική και εις βάθος μελέτη των νομοσχεδίων και διαβούλευση 
με την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία κατόρθωσε να εξεύρει 
τις απαραίτητες συγκλίσεις, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
συναίνεση επί των προνοιών τους. 

Τα νομοθετήματα για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας 
αποτελούν σημαντικά βήματα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού 
της δημόσιας υπηρεσίας και εξορθολογισμού της διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναμικού της, με τα οποία προάγονται η παραγωγικότητα, 
η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια. 
 
Η εν λόγω μεταρρύθμιση αποτελεί μία μακρόχρονη και μακρόπνοη 
διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δεκαετίες και θα συνεχίσει 
να συντελείται, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της δημόσιας υπηρεσίας. 
Σημειώνεται συναφώς ότι η ΕΕ περιέλαβε την υποχρέωση της εν λόγω 
μεταρρύθμισης ως όρο για την εκταμίευση κονδυλίων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού εξέτασε κατά τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές 
περιόδους δέσμη σχεδίων νόμου που κατατέθηκαν τον Σεπτέμβριο 
του 2015 προς υλοποίηση δράσεων, βάσει των δεσμεύσεων που 
περιλαμβάνονταν στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ 
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της ΚΔ και της τρόικας για τα οριζόντια θέματα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού στη δημόσια υπηρεσία.

Η αρχική δέσμη νομοσχεδίων, η οποία στην πορεία αναθεωρήθηκε από 
πλευράς εκτελεστικής εξουσίας, καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από 
την τότε Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη συνεδρία της ολομέλειας του 
σώματος στις 9 Δεκεμβρίου 2016, καθότι διαπιστώθηκαν τόσο ελλείψεις 
σε διάφορα σημεία αυτής όσο και νομοθετικά και συνταγματικά κενά.

Στις 11 Οκτωβρίου 2019 η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε νέα 
δέσμη σχεδίων νόμου, η οποία, αφού παραπέμφθηκε στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή, εξετάστηκε ενδελεχώς σε μακροχρόνιες 
συζητήσεις και μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων της εν λόγω επιτροπής, 
ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση απόψεων όλων των 
εμπλεκόμενων μερών. 

Η Βουλή επέφερε σημαντικές αλλαγές επί του υπό εξέταση νομοθετικού 
πλαισίου και αριθμό τροποποιήσεων για τη βελτίωσή του, με κατάληξη 
το νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας 
να ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία της 
ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2022. 

Πέραν των μεταρρυθμιστικών νομοθετημάτων, κατά την υπό αναφορά 
περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία της δικαιοσύνης κρίνεται η 
ψήφιση των ακόλουθων νομοθεσιών για τη σύσταση ειδικών δικαστηρίων 
για εκδίκαση υποθέσεων ναυτικών και εμπορικών διαφορών:

Ν.67(Ι)/2022         •   Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2022.
(Παροχή δυνατότητας χρήσης της αγγλικής 
γλώσσας σε διαδικασίες που διεξάγονται ενώπιον 
του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, 
παροχή δυνατότητας χρήσης της αγγλικής 
γλώσσας από δικαστήριο ανώτερο του Εμπορικού 
Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, όταν το 
ανώτερο δικαστήριο εξετάζει ή ελέγχει αποφάσεις ή 
διατάγματα αυτών, καθώς και διασαφήνιση αφενός 
ότι διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου περιλαμβάνει 
την καταχώριση αγόρευσης ή δικογράφου ή 
κατάθεση εγγράφου ή μαρτυρίας και αφετέρου ότι 
η χρήση της αγγλικής γλώσσας θα επιτρέπεται κατά 
τη σύνταξη δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων.)

Ν.69(Ι)/2022         •  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού 
                                   Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2022.

(Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση δύο ξεχωριστών 
δικαστηρίων, ήτοι του Εμπορικού Δικαστηρίου, στη 
δικαιοδοσία του οποίου θα υπάγεται η εκδίκαση των 
καθοριζόμενων σε αυτήν εμπορικών διαφορών, και 
του Ναυτοδικείου, στη δικαιοδοσία του οποίου θα 
υπάγεται η εκδίκαση των καθοριζόμενων σε αυτή 
ναυτικών υποθέσεων.)
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Η ψήφιση των υπό αναφορά σχεδίων νόμου, των οποίων η μελέτη άρχισε 
κατά την προηγούμενη Βουλευτική Περίοδο, κατέστη δυνατή ύστερα 
από ουσιαστικές αλλαγές τις οποίες επέφερε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επί αυτών σε 
συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία.  

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των προσπαθειών που άρχισαν κατά την 
προηγούμενη περίοδο και συνεχίζονται συντεταγμένα από τη 
νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία για ενίσχυση της διαφάνειας 
και της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ψηφίστηκαν 
τα ακόλουθα νομοθετήματα:

Ν.19(Ι)/2022        •     Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης   
       Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2022.

(Θέσπιση νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει τη σύσταση 
και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 
Διαφθοράς.)

Ν.6(Ι)/2022         •    Ο περί Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν 
Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου 
Νόμος του 2022.
(Θέσπιση νομοθεσίας για την καθίδρυση πλαισίου 
ειδικής έννομης αποτελεσματικής προστασίας των 
εργοδοτουμένων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 
οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών 
και στοιχείων που περιήλθαν στην κατοχή τους 
ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους εντός του 
εργασιακού τους χώρου, για τα οποία έχουν την 
εύλογη πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται 
με παραβάσεις του εθνικού ή του ενωσιακού 
δικαίου.)

Ν.20(Ι)/2022         •    Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης 
Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2022.
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της 
δραστηριότητας «lobbying», ώστε να κατοχυρωθεί 
η διαφάνεια στις επαφές προσώπων που 
ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων που άπτονται 
της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας με 
αξιωματούχους ή μέλη της κρατικής υπηρεσίας ή 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι ως 
εκ της θέσεώς τους έχουν καθοριστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της τελικής έκβασης των διαδικασιών 
αυτών.)

Ειδικότερα, η θέσπιση νομοθεσίας για δημιουργία ενιαίου φορέα 
σχεδιασμού και συντονισμού ενεργειών για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της διαφθοράς αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην 
αντιμετώπιση της διαφθοράς και κατ’ επέκταση στην αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. 
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Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
αξιοποίησε την εις βάθος μελέτη του νομοσχεδίου που διενεργήθηκε 
από την αντίστοιχη επιτροπή της προηγούμενης Βουλευτικής Περιόδου 
και προέβη σε περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, με στόχο τη βελτιστοποίηση των προνοιών του νομοσχεδίου. 
Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω επιτροπή επέφερε σημαντικές αλλαγές 
επί της σκοπούμενης νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστούν κατά τον 
μέγιστο δυνατό βαθμό η ανεξαρτησία και η λειτουργικότητα της Αρχής 
κατά της Διαφθοράς.

Αναφορικά με τη νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριοδοτών, 
η οποία συνιστά σημαντική μεταρρύθμιση που αναμένεται να συμβάλει 
ουσιαστικά στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην 
Κύπρο, αυτή εξετάστηκε ενδελεχώς από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών της προηγούμενης Βουλευτικής Περιόδου στο πλαίσιο 
της εξέτασης δύο σχετικών προτάσεων νόμου και δύο νομοσχεδίων 
που κατατέθηκαν ενώπιόν της και αφορούσαν στην παροχή έννομης 
αποτελεσματικής προστασίας των εργοδοτουμένων στον δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών και 
στοιχείων που περιήλθαν στην κατοχή τους ή υπέπεσαν στην αντίληψή 
τους εντός του εργασιακού τους χώρου, για τα οποία έχουν την εύλογη 
πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται με παραβάσεις του εθνικού ή 
του ενωσιακού δικαίου.

Συναφώς, αξιοποιώντας την ενδελεχή εξέταση των σχεδίων νόμου από 
την αντίστοιχη επιτροπή κατά την παρελθούσα Βουλευτική Περίοδο και 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια των προνοιών τους, η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχώρησε στην 
εξέταση ενοποιημένου κειμένου αυτών, συγκεράζοντας τις διάφορες 
και διαφορετικές απόψεις που τέθηκαν ενώπιόν της και επιτυγχάνοντας 
τη μέγιστη δυνατή σύγκλιση επί του προτεινόμενου νόμου.

Η νομοθετική ρύθμιση της δραστηριότητας «lobbying» καθορίζει το 
πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίζει τις επαφές προσώπων που ενδιαφέρονται να 
εμπλακούν στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων επί ζητημάτων 
που εμπίπτουν στο πεδίο της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας 
με αξιωματούχους ή μέλη της κρατικής υπηρεσίας ή και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, οι οποίοι ως εκ της θέσεώς τους διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής έκβασης των 
διαδικασιών αυτών. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά 
στην προαγωγή της διαφάνειας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 
αξιοποιώντας τη μακρά και ενδελεχή εξέταση του νομοσχεδίου από 
την αντίστοιχη επιτροπή της προηγούμενης Βουλευτικής Περιόδου, 
επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ώστε 
να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό ο σκοπός και οι επιδιώξεις της εν 
λόγω νομοθεσίας. 
 
Αξιοσημείωτη θεωρείται εξάλλου η θέσπιση νομοθεσίας για την 
ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού παρά 
τω Προέδρω για θέματα πολιτισμού, που υπήρξε πάγιο αίτημα του 
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πνευματικού κόσμου της Κύπρου και ικανοποίηση του οποίου θα 
συντελέσει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της 
σύγχρονης φυσιογνωμίας της χώρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Περαιτέρω, με την αυτόνομη δομή του υφυπουργείου και τη χάραξη 
εθνικής στρατηγικής τα παραγόμενα πολιτιστικά αγαθά θα είναι όχι 
μόνο προσβάσιμα στο σύνολο των πολιτών, αλλά και έναυσμα για την 
προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο αυτό ψηφίστηκαν οι ακόλουθες νομοθεσίες: 

Ν.55(Ι)/2022        •   Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και 
Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω 
Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022.
[Ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού, διορισμός 
Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα 
πολιτισμού και μεταφορά στο Υφυπουργείο 
Πολιτισμού των αρμοδιοτήτων των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
καθώς και μέρους των αρμοδιοτήτων του Θεατρικού 
Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).]

Ν.56(Ι)/2022         •   Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 
2022.
(Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας.)

Ν.57(Ι)/2022        •   Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Συμμόρφωση των διατάξεων της υφιστάμενης  
νομοθεσίας με τις διατάξεις του περί της 
Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού 
Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και 
Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2022.)

Ν.58(Ι)/2022        •     Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022.
(Συμμόρφωση των διατάξεων της υφιστάμενης 
νομοθεσίας με τις διατάξεις του περί της 
Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού 
Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και 
Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2022.)

Τέλος, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
ψηφίστηκε σε νόμο πρόταση νόμου, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
του παλαιού μεν αλλά συνεχώς εντεινόμενου εγκληματολογικού και 
ανθρωπολογικού φαινομένου της γυναικοκτονίας (femicide), για την 
εξάλειψη του οποίου διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις καλούν τα 
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κράτη να υιοθετήσουν αποτελεσματικές θεσμικές αλλαγές. Ειδικότερα, 
με τον εν λόγω νόμο τροποποιήθηκε ο περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 
Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος [Αρ. Ν. 115(Ι) του 2021], με τον 
οποίο έχει τεθεί σε ισχύ ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για σκοπούς καλύτερης 
εφαρμογής των διατάξεων της κυρωθείσας διά νόμου Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της 
Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστής ως 
«Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης», ώστε να θεσπισθεί το ιδιώνυμο 
αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο να επισύρει την ποινή της 
φυλάκισης διά βίου. 

Επιπρόσθετα, στα σημαντικά νομοθετήματα τα οποία ψηφίστηκαν 
κατά την υπό αναφορά σύνοδο συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες 
νομοθεσίες:

Ν.7(ΙΙΙ)/2021         •      Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2021.
(Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών 
της Ζώνης του Ευρώ για τροποποίηση της Συνθήκης 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.)

-  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων    
      (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022.
-  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
       (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022.
-    Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος 

Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών 
και Προέγκριση Μεθοδολογίας Τιμολόγησης 
Ελεγχόμενων Συναλλαγών) Κανονισμοί του 
2022.

[Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) στον τομέα της διασυνοριακής τιμολόγησης 
οι οποίες περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης κατά 
της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της 
Μεταφοράς Κερδών (Base Erosion and Profit Shifting) 
του εν λόγω οργανισμού.]

Ν.129(Ι)/2022       •    Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων 
και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Δημιουργία πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας 
των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικώ διευκολύνσεων
το οποίο να καθιστά δυνατή την πρόσβαση των 
εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των 
δανειοληπτών που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή 
τους, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, 
προκειμένου να αξιολογούν την πιστοληπτική 
τους ικανότητα και να παρέχουν βιώσιμες λύσεις 

Ν.100(Ι)/2022       •
Ν.101(Ι)/2022

ΚΔΠ 273/2022 
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αναδιάρθρωσης.)

Ν.130(Ι)/2022       •    Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή 
και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον διευθυντή 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, να παρέχονται εφεξής και 
σε νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει πιστωτικές 
διευκολύνσεις, υπό προϋποθέσεις δε σε πρόσωπο 
που διαχειρίζεται πιστωτικές διευκολύνσεις δυνάμει 
των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.)  

Ν.121(Ι)/2022       •    Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 6) Νόμος του 2022.
[Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του υφιστάμενου 
πλαισίου απαλλαγής από φόρο εισοδήματος 
του πενήντα τοις εκατόν (50%) της αμοιβής 
προσώπου από εργοδότησή του στη Δημοκρατία, 
σε περίπτωση κατά την οποία ήταν μη κάτοικος 
της Δημοκρατίας πριν από την εργοδότησή του, 
προκειμένου να επεκταθεί το εύρος των δικαιούχων 
της φοροαπαλλαγής, και χορήγηση απαλλαγής για 
περίοδο επτά ετών από τον φόρο εισοδήματος του 
είκοσι τοις εκατόν (20%) της αμοιβής από πρώτη 
εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία ή ποσού 
ύψους €8.550, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο, 
προσώπου το οποίο για τρία συνεχόμενα έτη 
πριν από την έναρξη της εργοδότησής του στη 
Δημοκρατία εργοδοτείτο εκτός Δημοκρατίας σε 
εργοδότη μη κάτοικο της Δημοκρατίας.]

Ν.147(Ι)/2022      •  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Επαναθέσπιση της στοχευμένης αναστολής της 
διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων 
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, λόγω των 
συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο 
η πανδημία COVID-19 όσο και ο πόλεμος στην 
Ουκρανία.)

Ν.121(Ι)/2021       •   Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Παράταση της θητείας των εκλελεγμένων και εν 
ενεργεία αιρετών αξιωματούχων των δήμων κατά 
δυόμισι χρόνια.)

Ν.122(Ι)/2021       •   Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
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(Παράταση της θητείας των εκλελεγμένων και εν 
ενεργεία αιρετών αξιωματούχων των σχολικών 
εφοριών κατά δυόμισι χρόνια.)

Ν.123(Ι)/2021       •    Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021.
(Παράταση της θητείας των εκλελεγμένων και εν 
ενεργεία αιρετών αξιωματούχων των κοινοτήτων 
κατά δυόμισι χρόνια.)

ΚΔΠ 242/2022     •  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, 
Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί 
του 2022.
(Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει την υπηρεσία των αξιωματικών 
του στρατού.)

ΚΔΠ 289/2022     •   Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, 
Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί 
του 2022.
(Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει την υπηρεσία των υπαξιωματικών 
του στρατού.)

ΚΔΠ 290/2022     •    Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, 
Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης 
Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) 
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022.
(Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει την υπηρεσία των συμβασιούχων 
υπαξιωματικών του στρατού.)

Ν.133(Ι)/2022       •  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
[Ίδρυση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ) ακαδημαϊκής οντότητας υπό την επωνυμία 
«Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας 
Κύπρου», στην οποία εντάσσεται το Ανώτερο 
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).]

ΚΔΠ 303/2022      •    Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022.
(Κατάργηση των τελών εισόδου σε αριθμό 
μουσείων που υπάγονται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, 
επέκταση της δυνατότητας ελεύθερης εισόδου 
σε αρχαία μνημεία σε οικογένειες με τρία παιδιά 
και συνταξιούχους και παροχή της δυνατότητας 
τέλεσης πολιτικών γάμων σε καθορισμένα μουσεία 
και αρχαία μνημεία έναντι καταβολής τέλους για 
παραχώρηση χρήσης των εν λόγω χώρων.)
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Ν.17(Ι)/2022       •     Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών 
Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών».]

Ν.136(Ι)/2022       •    Ο περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων 
και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
[Ρύθμιση της χρήσης, διακίνησης και/ή διάθεσης 
ηλεκτρικών πατινιών (σκούτερ) ως συσκευών 
προσωπικής κινητικότητας.]

Ν.130(Ι)/2021       •   Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος 
του 2021. 
[Θέσπιση νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών 
αναφορικά με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, 
προμήθεια και αποθήκευση ηλεκτρισμού και την 
προστασία των καταναλωτών με τη διασφάλιση 
προσιτών και διαφανών τιμών, την ανοικτή 
πρόσβαση στην αγορά, καθώς και την παροχή 
δυνατότητας για την πρόσβαση τρίτων μερών 
στις υποδομές μεταφοράς και διανομής, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας 
με τις πράξεις της ΕΕ με τίτλο:

1.  «Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ», 

2.  «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και

3. «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, 
την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 
2010/30ΕΚ και την κατάργηση των Οδηγιών 
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».] 

Ν.107(Ι)/2022       •     Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 
2022.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και κατάργηση 
του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2013.]

Ν.108(Ι)/2022       •   Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Νόμος του 2022.
[Θέσπιση νομοθεσίας για τη βελτίωση της 
λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του για την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς 
και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών 
δεσμευτικών στόχων.]

Ν.140(Ι)/2022       •    Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος 
του 2022.
[Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία καθιδρύεται 
νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου υπό την 
επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» 
(ΔΕΦΑ), με σκοπό την προμήθεια φυσικού αερίου 
στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του 
εντός της Δημοκρατίας, καθώς και την ανάπτυξη, 
λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων 
υποδομών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.]

Ν.200(Ι)/2021    •    Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην 
Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και 
Τροφίμων Νόμος του 2021.
Eναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 
2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.] 

Ν.167(Ι)/2021       •     Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2021.
(Επέκταση της χρονικής περιόδου για την οποία 
παραχωρείται άδεια μητρότητας για την απόκτηση 
δεύτερου, τρίτου και περισσότερων παιδιών με 
τοκετό ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης 
μητέρας κατά τέσσερις επιπρόσθετες εβδομάδες 
για όλες τις περιπτώσεις απόκτησης δεύτερου 
παιδιού και κατά οκτώ επιπρόσθετες εβδομάδες 
για όλες τις περιπτώσεις απόκτησης τρίτου ή 
περισσότερων παιδιών.)

Ν.168(Ι)/2021        •   Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2021.
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(Επέκταση της χρονικής περιόδου για την οποία 
καταβάλλεται επίδομα μητρότητας για την 
απόκτηση δεύτερου, τρίτου και περισσότερων 
παιδιών με τοκετό ή/και υιοθεσία ή/και μέσω 
παρένθετης μητέρας κατά τέσσερις επιπρόσθετες 
εβδομάδες για όλες τις περιπτώσεις απόκτησης 
δεύτερου παιδιού και κατά οκτώ επιπρόσθετες 
εβδομάδες για όλες τις περιπτώσεις απόκτησης 
τρίτου ή περισσότερων παιδιών.) 

Ν.43(Ι)/2022         •    Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022.
(Επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της 
οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης 
άδειας πατρότητας μέχρι δύο εβδομάδες από την 
ημερομηνία λήξης της περιόδου άδειας μητρότητας.)

Ν.44(Ι)/2022        •    Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022.
(Επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας 
δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης επιδόματος 
πατρότητας μέχρι δύο εβδομάδες από τη λήξη της 
περιόδου άδειας μητρότητας.)

Ν.68(Ι)/2022         •    Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα 
Συναφή Θέματα Νόμος του 2022.
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της άσκησης 
του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.)

Ν.64(Ι)/2022      •    Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός)Νόμος 
του 2022.
(Κατάργηση των διατάξεων του περί Ποινικής 
Δικονομίας Νόμου σύμφωνα με τις οποίες στο 
πλαίσιο ποινικής δίκης ο κατηγορούμενος, σε 
περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται εκ πρώτης 
όψεως υπόθεση εναντίον του και καλείται από το 
δικαστήριο να προβάλει την υπεράσπισή του, έχει 
δικαίωμα να επιλέξει να προβεί σε ανώμοτη δήλωση, 
οπότε δεν υπόκειται σε αντεξέταση.)

Ν.92(Ι)/2022         •  Ο περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών
(Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή 
Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Ρύθμιση της δυνατότητας του Κεντρικού Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών να παραχωρεί 
οικονομική χορηγία ή άλλη οικονομική στήριξη 
σε κατά νόμον δικαιούχο πρόσωπο για σκοπούς 
απώλειας χρήσης και κάρπωσης της περιουσίας του 
συνεπεία της τουρκικής εισβολής.)

Ν.152(Ι)/2021       •    Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021.
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(Καθορισμός της υποχρέωσης των αρχών τοπικής 
διοίκησης για ορθολογική διαχείριση των δημοτικών 
αποβλήτων, θέσπιση αδικημάτων σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων που αφορούν τα δημοτικά 
απόβλητα, πρόβλεψη εξώδικης ρύθμισης αυτών και 
παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση κανονισμών που 
να προβλέπουν ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά 
με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ».)

Ν.48(Ι)/2022         •            Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των 
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 
περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον και 
στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και την προώθηση 
της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα 
και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα 
και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.]  

Ν.36(Ι)/2022         •  Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων 
σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και 
την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα και η προστασία των 
θυμάτων και να καταστεί πιο αποτελεσματική η 
εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.)

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, επισημαίνεται η θέσπιση νομοθετικών μέτρων 
και ρυθμίσεων προς διαχείριση των συνθηκών που δημιουργήθηκαν και 
συνεχίστηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19.

1.4. Τροποποιήσεις του Συντάγματος

Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου 
ψηφίστηκαν δύο (2) τροποποιήσεις του Συντάγματος, ήτοι ο περί της 
Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022, με τον 
οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Συντάγματος, ώστε να παρασχεθεί 
δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε διαδικασίες που 
διεξάγονται ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, 
και ο περί της Δέκατης Έβδομης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2022, με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 136, 144, 146 και 155 του 
Συντάγματος, ώστε να επιτευχθεί η επαναλειτουργία των δύο ανώτατων 
δικαστηρίων που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας, ήτοι του 
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
και να παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης ελέγχου ουσίας από διοικητικό 
δικαστήριο επί πάσης προσφυγής ασκουμένης δυνάμει του άρθρου 146 
του Συντάγματος.

1.5. Κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί νομικών προσώπων 
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          δημόσιου δικαίου

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022 επιδόθηκε στην Πρόεδρο της 
Βουλής από τον Υπουργό Οικονομικών στις 7 Οκτωβρίου 2021, 
κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την ίδια ημερομηνία 
και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού προς εξέταση και υποβολή σχετικής έκθεσης προς το 
σώμα.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος 
Πετρίδης εισήγαγε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος τον υπό 
αναφορά κρατικό προϋπολογισμό και ανέλυσε την οικονομική και 
δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Η τριήμερη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 άρχισε 
στις 15 Δεκεμβρίου 2021 σε απογευματινή συνεδρία με τις ομιλίες των 
αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων και συνεχίστηκε σε ολοήμερη 
συνεδρία κατά τη 16η Δεκεμβρίου 2021 με ομιλίες βουλευτών. Η συζήτηση 
ολοκληρώθηκε το απόγευμα της 17ης Δεκεμβρίου 2021 και συναφώς ο 
κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2022 εγκρίθηκε από το σώμα πριν 
από την έναρξη του οικείου οικονομικού έτους. Υπέρ της έγκρισης του 
κρατικού προϋπολογισμού του 2022 τάχθηκαν τριάντα (30) βουλευτές 
και εναντίον είκοσι πέντε (25).

Σημειώνεται ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2021 και στις 27 Ιανουαρίου 2022 
με απόφαση της Βουλής και βάσει του άρθρου του Συντάγματος 
εγκρίθηκαν, διαδοχικά, δύο (2) δωδεκατημόρια, δηλαδή αποφάσεις για 
τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους 
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2022, αντίστοιχα.

Μελετήθηκαν επίσης και προωθήθηκαν προς έγκριση στην ολομέλεια 
του σώματος οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου 
δικαίου για το οικονομικό έτος 2022, οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 
σαράντα τρεις (43). Οι προϋπολογισμοί παραπέμφθηκαν και εξετάστηκαν 
αναλόγως αντικειμένου από τις καθ’ ύλην αρμόδιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, ήτοι τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας, 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.

Σημειώνεται ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις εκ μέρους τόσο 
της Προέδρου της Βουλής όσο και της προέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού (επιτροπή η οποία 
εξετάζει την πλειοψηφία των εν λόγω προϋπολογισμών) όσον αφορά 
την υποχρέωση έγκαιρης κατάθεσης των προϋπολογισμών νομικών 
προσώπων δημόσιου δικαίου στη Βουλή, αυτό δεν έγινε κατορθωτό από 
πλευράς εκτελεστικής εξουσίας εφόσον μόνο δύο (2) εκ των σαράντα 
τριών (43) προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου 
κατατέθηκαν εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται τόσο από 
τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμο όσο και κατ’ αναλογία από το άρθρο 81.1 του Συντάγματος, 
ήτοι το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης του 
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οικονομικού έτους στο οποίο αυτοί αφορούν, δηλαδή το αργότερο 
μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται. 
Εντούτοις και παρά την εκ των πραγμάτων άσκηση άδικης πίεσης προς τη 
Βουλή για εξέταση των προϋπολογισμών αυτών σε πολύ στενά χρονικά 
πλαίσια λόγω της καθυστέρησης στην κατάθεσή τους, η Βουλή κατάφερε 
πριν από την εξάντληση των δύο δωδεκατημορίων (Ιανουαρίου και 
Φεβρουαρίου) που έχουν οι οργανισμοί αυτοί στη διάθεσή τους μέχρι την 
έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού τους  να ψηφίσει σε νόμο τη μεγάλη 
πλειοψηφία αυτών [τριάντα δύο (32) εκ των σαράντα τριών (43)], ώστε να 
διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Κατά την ίδια σύνοδο εγκρίθηκαν επίσης δύο (2) συμπληρωματικοί 
προϋπολογισμοί για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 και τρεις (3) 
συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί για τους προϋπολογισμούς νομικών 
προσώπων δημόσιου δικαίου.

1.6. Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΑΑ Κύπρου μέσω του οποίου η ΚΔ θα 
εκταμιεύσει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) 
της ΕΕ σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις ποσό ύψους €1,2 δις 
περίπου με στόχο τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ώστε να 
μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, 
αλλά και να καταστούν τόσο η οικονομία όσο και η κοινωνία περισσότερο 
βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές 
προκλήσεις, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προχωρήσει στην ψήφιση 
σειράς νομοθεσιών εγκαίρως και εντός των χρονικών πλαισίων, όπως 
αυτά  έχουν καθοριστεί με βάση το ΣΑΑ. 

 Με την έγκαιρη ψήφιση των εν λόγω νομοθεσιών η Βουλή των 
Αντιπροσώπων συνέβαλε στην επίτευξη των εθνικών οροσήμων που 
έχουν τεθεί και συμφωνηθεί με την ΕΕ σύμφωνα με τις Εκθέσεις 
Χώρας και τις Ανά Χώρα Συστάσεις, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για κάθε κράτος μέλος.

 Ειδικότερα, η Βουλή έχει προχωρήσει στην ψήφιση νομοθεσιών που 
αφορούν τη θέσπιση φορολογικής απαλλαγής για φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, τη βελτίωση του 
νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την 
ενδυνάμωση εθνικών ρυθμιστικών αρχών, την αντιμετώπιση αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών, την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, και του δικαστικού συστήματος, καθώς και τη διασφάλιση 
της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

 Ειδικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προχωρήσει στην ψήφιση/
έγκριση των ακόλουθων σχεδίων νόμου:

Ν.193(Ι)/2021       •    Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος  (Τροποποιητικός) 
                                           (Αρ. 3) Νόμος του 2021.

(Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ώστε να περιληφθούν εταιρείες 
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οι οποίες έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, των 
οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται εκτός 
της Δημοκρατίας, και επιβολή φόρου ποσοστού 
ύψους 10% στις περιπτώσεις που καταβάλλονται 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εταιρεία 
που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, αλλά είναι 
κάτοικος σε δικαιοδοσία η οποία περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών 
δικαιοδοσιών της ΕΕ.) 

Ν.195(Ι)/2021       •    Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2021.
(Παρακράτηση φόρου ποσοστού ύψους 17% 
στις περιπτώσεις πληρωμής μερισμάτων και 
ύψους 30% στις περιπτώσεις που πληρώνονται 
ή πιστώνονται τόκοι από εταιρεία κάτοικο της 
Δημοκρατίας σε συνδεδεμένη εταιρεία που δεν 
είναι κάτοικος της Δημοκρατίας και η οποία είναι 
κάτοικος σε δικαιοδοσία που περιλαμβάνεται 
σε κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που 
έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη συλλογικά 
ως μη συνεργάσιμες.)

Νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας υπηρεσίας

-  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 
    Νόμος του 2022.

(Ανάθεση της ευθύνης παρακολούθησης 
της ορθής εφαρμογής του συστήματος 
αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων στην 
ΕΔΥ και εισαγωγή εσωτερικών ασφαλιστικών 
δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, 
το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την 
επιλογή υποψηφίων.]

-  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, 
Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό 
και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος 
του 2022.
(Θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης 
και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για 
πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας 
υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση 
της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων 
και της αποτελεσματικής εφαρμογής των 
βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της 
αξιοκρατίας.)

-  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση 

Ν.1(Ι)/2022

Ν.2(Ι)/2022

ΚΔΠ 28/2022

•
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     Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022.
(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για 
τη ρύθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης 
των δημόσιων υπαλλήλων στη βάση νέου 
συστήματος αξιολόγησης σύμφωνα με 
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, που 
αφορούν μεταξύ άλλων τις δεξιότητες, τις 
ικανότητες και την εργασιακή συμπεριφορά για 
τη διαπίστωση της καταλληλότητάς τους για 
προαγωγή ή διατμηματική προαγωγή.)

Ν.31(Ι)/2022         •    Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022.
(Επέκταση της ισχύος μέχρι την 30ή Ιουνίου 
2024 των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας οι 
οποίες προβλέπουν για τις εκπιπτόμενες δαπάνες 
για επένδυση σε καινοτόμο μικρή και μεσαία 
επιχείρηση.)

Ν.122(Ι)/2022       •    Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 7) Νόμος του 2022.
(Διεύρυνση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου
για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις, 
προκειμένου να περιληφθούν και επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα.)

Ν.129(Ι)/2022       •    Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων 
και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022.
(Δημιουργία πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας 
των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών 
διευκολύνσεων, το οποίο καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά 
δεδομένα των δανειοληπτών που βρίσκονται υπό 
τη διαχείρισή τους, τηρουμένων των διατάξεων του 
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, 
προκειμένου να αξιολογούν την πιστοληπτική 
τους ικανότητα και να παρέχουν βιώσιμες λύσεις 
αναδιάρθρωσης.)

Ν.130(Ι)/2022     •   Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή 
και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον διευθυντή 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, παρέχονται εφεξής και σε 
νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει πιστωτικές 
διευκολύνσεις, υπό προϋποθέσεις δε σε πρόσωπο 
που διαχειρίζεται πιστωτικές διευκολύνσεις, 
δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας 
Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμου.)  
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Ν.51(Ι)/2022         •    Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022.
(Εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων ενόψει 
της προωθούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εισαγωγή ρυθμίσεων για 
την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες 
κοινότητες, μέσω της σύστασης και λειτουργίας 
τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως 
είναι μεταξύ άλλων η συλλογή οικιακών αποβλήτων, 
η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
καθαριότητας και η ρύθμιση της τροχαίας κινήσεως.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω 
νόμο δυνάμει του άρθρου 51.1 του Συντάγματος και 
η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την αναπομπή.)

 
Ν.52(Ι)/2022         •    Ο περί Δήμων Νόμος του 2022. 

(Κατάργηση του υφιστάμενου περί Δήμων Νόμου 
και αντικατάσταση αυτού με νέα νομοθεσία, η 
οποία διέπει τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση 
των δήμων, ώστε να εκσυγχρονιστεί το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο και οι δήμοι να αποκτήσουν την 
αναγκαία διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, για 
να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι 
ως τοπικές αρχές.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω 
νόμο δυνάμει του άρθρου 51.1 του Συντάγματος και 
η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την αναπομπή.)

Ν.37(Ι)/2022         •   Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης 
Νόμος του 2022.
(Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία 
ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε 
κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα 
αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία 
αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων.)

Ν.130(Ι)/2021       •    Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος 
του 2021.
[Θέσπιση νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών 
αναφορικά με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, 
προμήθεια και αποθήκευση ηλεκτρισμού και την 
προστασία των καταναλωτών με τη διασφάλιση 
προσιτών και διαφανών τιμών, την ανοικτή 
πρόσβαση στην αγορά, καθώς και την παροχή 
δυνατότητας για την πρόσβαση τρίτων μερών 
στις υποδομές μεταφοράς και διανομής, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με 
τις πράξεις της ΕΕ με τίτλο:

       1. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
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για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ», 

       2. «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και

       3.  «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, 
την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 
2010/30ΕΚ και την κατάργηση των Οδηγιών 
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».] 

Ν.108(Ι)/2022       •    Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Νόμος του 2022.
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη βελτίωση της 
λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του για την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και για την 
επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών 
στόχων.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον 
εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 51.1 του 
Συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος 
αποδέχθηκε την αναπομπή.)

Ν.103(Ι)/2022       •    Ο περί της Δέκατης Έβδομης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Επαναλειτουργία των δύο ανώτατων δικαστηρίων 
που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας, 
ήτοι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 
και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, απονομή σε αυτά 
πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, ίδρυση 
και λειτουργία Εφετείου με δευτεροβάθμια 
δικαιοδοσία, καθώς και εισαγωγή της δυνατότητας 
άσκησης ελέγχου ουσίας από διοικητικό δικαστήριο 
επί πάσης προσφυγής ασκουμένης δυνάμει του 
άρθρου 146 του Συντάγματος.)

Ν.145(Ι)/2022       •     Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

Ν.146(Ι)/2022       •  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 
(Παροχή στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και 
στο Ανώτατο Δικαστήριο πρόσθετης δικαιοδοσίας 
τρίτου βαθμού, καθώς και ίδρυση και λειτουργία 
Εφετείου με δευτεροβάθμια δικαιοδοσία.)

Ν.67(Ι)/2022         •   Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του 
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Συντάγματος Νόμος του 2022.
(Παροχή δυνατότητας χρήσης της αγγλικής 
γλώσσας σε διαδικασίες που διεξάγονται ενώπιον 
του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, 
παροχή δυνατότητας χρήσης της αγγλικής 
γλώσσας από δικαστήριο ανώτερο του Εμπορικού 
Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, όταν το 
ανώτερο δικαστήριο εξετάζει ή ελέγχει αποφάσεις 
ή διατάγματα αυτών, καθώς και διασαφήνιση 
αφενός ότι διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου 
περιλαμβάνει την καταχώριση αγόρευσης ή 
δικογράφου ή κατάθεση εγγράφου ή μαρτυρίας 
και αφετέρου ότι η χρήση της αγγλικής γλώσσας 
θα επιτρέπεται κατά τη σύνταξη δικαστικών 
αποφάσεων ή διαταγμάτων.)

Ν.69(Ι)/2022         •   Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού 
Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2022.
(Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση δύο ξεχωριστών 
δικαστηρίων, ήτοι του Εμπορικού Δικαστηρίου, στη 
δικαιοδοσία του οποίου θα υπάγεται η εκδίκαση των 
καθοριζόμενων σε αυτήν εμπορικών διαφορών, και 
του Ναυτοδικείου, στη δικαιοδοσία του οποίου θα 
υπάγεται η εκδίκαση των καθοριζόμενων σε αυτήν 
ναυτικών υποθέσεων.)

Ν.70(Ι)/2022         •      Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Κατάργηση της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των επαρχιακών 
δικαστηρίων αναφορικά με την εκδίκαση ναυτικών 
υποθέσεων και υπαγωγή της εκδίκασης αυτών στη 
δικαιοδοσία του Ναυτοδικείου.)

Ν.19(Ι)/2022         •     Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης 
Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019.
(Θέσπιση νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει τη σύσταση 
και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 
Διαφθοράς.)

Ν.6(Ι)/2022         •  Ο περί Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν 
Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου 
Νόμος του 2022.
(Θέσπιση νομοθεσίας για την καθίδρυση πλαισίου 
ειδικής έννομης αποτελεσματικής προστασίας των 
εργοδοτουμένων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 
οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών 
και στοιχείων που περιήλθαν στην κατοχή τους 
ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους εντός του 
εργασιακού τους χώρου, για τα οποία έχουν την 
εύλογη πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται 
με παραβάσεις του εθνικού ή του ενωσιακού 
δικαίου.)
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Ν.20(Ι)/2022         •   Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης 
Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2022.
(Καθορίζεται το πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίζει τις 
επαφές προσώπων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων 
που εμπίπτουν στο πεδίο της εκτελεστικής ή της 
νομοθετικής εξουσίας με αξιωματούχους ή μέλη 
της κρατικής υπηρεσίας ή και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, οι οποίοι ως εκ της θέσεώς τους 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της τελικής έκβασης των διαδικασιών αυτών.)

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

 
Κατά την υπό επισκόπηση Πρώτη Σύνοδο της Δωδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή προς 
επανεξέταση κατ᾽ επίκλησιν του άρθρου 51.1 του Συντάγματος εννέα 
(9) νόμους. 

 Από το σύνολο των αναπεμφθέντων νόμων δύο (2) αναπομπές έγιναν 
αποδεκτές από το σώμα και μία (1) από αυτές έγινε εν μέρει αποδεκτή και 
ψηφίστηκε αναδιαμορφωμένο κείμενο νόμου. 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 τέσσερις (4) νόμους. Οι αναφερθέντες νόμοι αναφέρονται 
αναλυτικά στον Τόμο Β΄.

1.9.  Αιτήματα αποδέσμευσης κονδυλίων

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο αποδεσμεύτηκε από την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 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 ογδόντα τρεις (183) αποδεσμεύσεις κονδυλίων, εκ των οποίων 
οι εκατόν ογδόντα μία (181) αφορούσαν στον κρατικό προϋπολογισμό 
και δύο (2) σε προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

Περαιτέρω, αποδεσμεύτηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας αριθμός κονδυλίων με σκοπό την παροχή 
εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών από το Υπουργείο Άμυνας.  
Τα εν λόγω κονδύλια είχαν δεσμευτεί από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας κατά τη συζήτηση του κεφαλαίου του κρατικού 
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προϋπολογισμού που αφορά τις δαπάνες αμυντικής θωράκισης.  
Ειδικότερα, εγκρίθηκαν πέντε (5) αποδεσμεύσεις κονδυλίων του εν 
λόγω κεφαλαίου του προϋπολογισμού.  

1.10. Αιτήματα εξαίρεσης από την αναστολή πλήρωσης θέσεων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ως η 
καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή εξέτασε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο 
εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 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 [Αρ. Νόμου 2(Ι) του 2013], σε σύγκριση με εκατό δέκα 
(110) αιτήματα κατά την Πέμπτη και Έκτακτη Σύνοδο της Ενδέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου. 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 Στρατού της Δημοκρατίας, της Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής.

Α.2. Κοινοβουλευτικός έλεγχος

 Κατά την απελθούσα σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων, παράλληλα 
με το παραχθέν νομοθετικό έργο, άσκησε τον δέοντα έλεγχο επί της 
εκτελεστικής εξουσίας μέσω της εγγραφής θεμάτων στο Κεφάλαιο 
Τέταρτο και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές με τη διαδικασία 
του αυτεπαγγέλτου, καθώς και της υποβολής ερωτήσεων προς την 
κυβέρνηση.

2.1. Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση

 Κατά την απελθούσα σύνοδο ενεγράφησαν στο Κεφάλαιο Τέταρτο για 
συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής δύο (2) νέα θέματα, όπως 
εμφαίνεται στο Παράρτημα IV, Δεύτερο Μέρος. Συγκριτικά στοιχεία για 
τις 5 τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές 
Παραστάσεις.

2.2. Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών

 Η υποβολή ερωτήσεων από τα μέλη του σώματος προς τους καθ’ ύλην 
αρμόδιους υπουργούς αποτελεί έναν αξιόλογο τομέα δράσης των 
βουλευτών και συνάμα μέσο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, 
αφού με τις υποβαλλόμενες ερωτήσεις η Βουλή πληροφορείται 
για τις προθέσεις ή τα μελετώμενα μέτρα από την κυβέρνηση για 
συγκεκριμένο θέμα ή διερευνά τα αίτια ή τον σκοπό πράξεως ή 
παραλείψεως της εκτελεστικής εξουσίας. Κατά την Πρώτη Σύνοδο της 
Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου υποβλήθηκαν από τους βουλευτές 
τριακόσιες τριάντα εννέα (339) ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ 
ύλην αρμόδιους υπουργούς διακόσιες εβδομήντα (270) απαντήσεις, 
από τις οποίες είκοσι εννέα (29) αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων 
συνόδων. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταχωρίζονται και στο 
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σχετικό μέρος της ιστοσελίδας της Βουλής. Συγκριτικά στοιχεία 
αναφορικά με τις υποβληθείσες ερωτήσεις και τις ληφθείσες απαντήσεις 
περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

2.3. Αυτεπάγγελτη εξέταση θεμάτων

 Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο 
πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου ανέπτυξαν πλούσιο έργο, 
εγγράφοντας και εξετάζοντας πολύ μεγάλο αριθμό θεμάτων με τη 
διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού 41Α.  
 
Όπως είναι γνωστό, βάσει του εν λόγω κανονισμού, κάθε επιτροπή, 
εκτός από τα παραπεμπόμενα ενώπιόν της από την ολομέλεια του 
σώματος θέματα, δύναται να εξετάζει και οποιαδήποτε άλλα θέματα της 
αρμοδιότητάς της με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, εφόσον κρίνει 
τούτο σκόπιμο και/ή αναγκαίο λόγω της σημασίας ή του επικαίρου του 
προτεινόμενου προς συζήτηση θέματος, ενώ για την εγγραφή θέματος 
πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στον πρόεδρο της οικείας επιτροπής 
αιτιολογημένη πρόταση και το θέμα εγγράφεται, αφού προηγηθεί 
έλεγχος ότι για το ίδιο ζήτημα δεν έχει ήδη εγγραφεί όμοιο ή παρόμοιο 
θέμα, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού 41Α. 

 Συναφώς, κατά την Πρώτη Σύνοδο ενεγράφησαν χίλια εκατό δεκατρία 
(1 113) θέματα με την ως άνω διαδικασία και διεγράφησαν οκτώ (8).
 
Τα εγγραφέντα με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματα εμφαίνονται 
στο Παράρτημα V, Δεύτερο Μέρος. Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε 
(5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές 
Παραστάσεις.

 Τα σημαντικότερα από τα θέματα που ενεγράφησαν με τη διαδικασία του 
αυτεπαγγέλτου και εξετάστηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές 
κατά την Πρώτη Σύνοδο είναι τα ακόλουθα:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

• Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.

•   Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Ευρωπαϊκή Πράσινη Φορολόγηση.

• Οι εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και η 
τουρκική εξωτερική πολιτική.

•   Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τις αποφάσεις σε σχέση με τη σύσταση 
Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Μηχανισμών.

•    Οι πρόσφατες εξελίξεις για τον αγωγό EastMed.

•  Η γεωπολιτική σημασία και η εξωτερική διάσταση του έργου
   «EuroAsia Interconnector», μέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρική 

διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
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•    Οι πωλήσεις όπλων στην Τουρκία από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τρίτες χώρες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

•     Η λειτουργία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), οι αποφάσεις της κυβέρνησης για μετεξέλιξή 
της και πώς αυτές επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά, τους 
δανειολήπτες, τις υπόλοιπες τράπεζες και τους εργαζομένους 
στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

•     Οι χρονοβόρες διαδικασίες, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες κατά το στάδιο εξέτασης αιτημάτων 
αναδιάρθρωσης δανείων και η πιθανότητα κατάχρησης από μέρους 
των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων της δεσπόζουσας θέσης τους 
κατά παράβαση των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

•    Οι διαδικασίες της ΚΕΔΙΠΕΣ αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις ή και
τις συμφωνίες προς εξόφληση των δανειακών συμβάσεων των 
δανειοληπτών και το ενδεχόμενο άνισης μεταχείρισης αυτών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

•     Η πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

•   Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από τον πολεοδομικό σχεδιασμό στη 
βάση του νέου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Η ανάγκη μισθοδοτικής αναβάθμισης των υπαξιωματικών τριετούς 
φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

•  Οι αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και οι προοπτικές που 
δημιουργούνται στην ειδική εκπαίδευση. 

•  Τα κυριότερα προβλήματα που κατέγραψε η επιτροπή κατά τις 
επισκέψεις που πραγματοποίησε σε σχολεία δημοτικής, μέσης και 
τεχνικής εκπαίδευσης παγκύπρια.

•    Η έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και 
η  παρουσίαση των σχεδιασμών και δράσεων του Υπουργείου 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για αντιμετώπιση του 
προβλήματος. 

•  Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων τετραμήνων 
(α΄ τετράμηνο), οι οποίες εφαρμόστηκαν φέτος για πρώτη φορά σε 
ολόκληρο το φάσμα του λυκειακού κύκλου, και για τα προβλήματα 
που παρουσιάστηκαν από την εφαρμογή των ενδιάμεσων εξετάσεων 
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- Πλήρης τεκμηρίωση των στόχων που είχαν τεθεί και επιτεύχθηκαν, 
αλλά και αυτών που δεν επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή του εν 
λόγω θεσμού. 

•   Η αξιολόγηση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων στη 
δημοτική, μέση γενική και μέση τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση. 

•   Εξέταση της καταλληλότητας των αθλητικών χώρων σε θέματα 
ασφάλειας, υγείας και υπηρεσιών φιλοξενίας, καθώς και τα 
προβλήματα που υπάρχουν σε αυτούς. 

•  Τα προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο καθεστώς 
εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές 
ανάγκες. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Η ανάγκη αεροπορικής σύνδεσης της Πάφου με την Αθήνα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού

•    Η πορεία αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και υπηρεσιών και οι 
επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

•    Η διακίνηση αγαθών με τα κατεχόμενα στο πλαίσιο του Κανονισμού 
της Πράσινης Γραμμής και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που 
δημιουργούνται μέσα από την κυκλοφορία και διάθεση προϊόντων 
από τα κατεχόμενα πέραν του πλαισίου του Κανονισμού της 
Πράσινης Γραμμής.

•    Η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οι επιπτώσεις στην οικονομία 
και στον Κύπριο πολίτη γενικότερα.

•     Ο τρόπος παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών από την 
Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

•   Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών, μέτρα 
πρόληψης και αποκατάστασης.

•    Οι μεγάλες αυξήσεις της τιμής των σιτηρών και η ανάγκη άμεσης 
στήριξης του κλάδου της κτηνοτροφίας.

•   Ενημέρωση για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με την 
εμπορία του χαλλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και μέτρα στήριξης των παραγωγών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων
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•  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή συντάξεων, 
επιδομάτων και άλλων παροχών του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, τα προβλήματα που δημιουργούνται στους 
δικαιούχους και η ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπισή τους.

•     Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην 
εξέταση των αιτήσεων για παροχή ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος και επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου από την 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, καθώς και η ανάγκη 
τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί 
πραγματικό δίχτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού.

•    Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία ξεχωριστής 
νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες, η οποία να συνάδει με τη 
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

•    Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται με 
αγορά υπηρεσιών από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

•       Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή του συστήματος 
«i-justice».

•       Το πρόσφατο πρόβλημα που προέκυψε με τις διαδικασίες πρόσληψης 
στην Αστυνομία.

•  H διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών από άτομα νεαρής 
ηλικίας ή/και ανηλίκους, καθώς και ο χειρισμός και τα μέτρα 
πρόληψης και καταστολής του φαινομένου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

•  Η αναγκαιότητα και το χρονοδιάγραμμα επικαιροποίησης και 
εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο που 
δημοσιεύτηκε το 2019 και η ανάγκη δημιουργίας Εθνικού 
Ινστιτούτου Καρκίνου και Ολοκληρωμένου Κέντρου Καρκίνου 
Κύπρου, καθώς και ενοποίησης των υφιστάμενων ογκολογικών 
τμημάτων.

•    Η λειτουργία διαγνωστικών κέντρων, η τεχνολογία, η τεχνογνωσία 
και η ιατρική δεοντολογία στα πλαίσια της λειτουργίας του Γενικού 
Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).

•     Ο ανεπαρκής αριθμός θεραπειών (φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες 
κ.λπ.) που δικαιούνται τα παιδιά με αναπηρίες και ευρύτερα τα άτομα 
με αναπηρίες εντός του γενικού συστήματος υγείας και η ανάγκη 
βελτίωσης του πλαισίου από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

•     H Eθνική Στρατηγική Θαλασσαιμίας και Λοιπών Αιμοσφαιρινοπαθειών 
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και η αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος έλλειψης αίματος 
για μεταγγίσεις.

•   Προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής Μείωσης των Εμφραγμάτων 
και των Εγκεφαλικών Επεισοδίων.

•      Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος ως προς την περίθαλψη 
ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, η ανάγκη για επικαιροποίηση 
της Εθνικής Στρατηγικής και για εισαγωγή ιατρικών συσκευών 
τελευταίας τεχνολογίας στο ΓΕΣΥ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

•    «Διαχειριστικός Έλεγχος Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 4.2.2022 (ΟΑΥ/01/2022)
(17.2.2022, 10.3.2022)

•     «Διαχειριστικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 9.6.2022 (ΟΚΥΠΥ/01/2022)
(23.6.2022, 30.6.2022)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

•     Οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.

•     Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους.

•     Προβλήματα παθόντων. 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

•    Η διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης των εργοστασίων 
παραγωγής ασφάλτου και τα τυχόν προβλήματα που 
δημιουργούνται.

•     Η ανάγκη διασφάλισης της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
του Ακάμα στο προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

•     Τα δικαιώματα των θυμάτων.

•    Ασυνόδευτα παιδιά στην Κύπρο από εμπόλεμες ζώνες. Δράσεις και 
ενσωμάτωσή τους.

•      Ευθανασία - Η ανάγκη ενημέρωσης και έναρξης κοινωνικού διαλόγου
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       στην Κύπρο.

•     Τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών στη δομή του κράτους σε σχέση 
με τις βαθμίδες ιεραρχίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

•  Η εξέταση της εφαρμογής και τυχόν βελτιώσεις του περί του 
Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και 
Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου.

•     Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και 
οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες τις οποίες προτίθεται να 
αναλάβει σε σχέση με τα όσα προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση 
της έρευνας των Pandora Papers της Διεθνούς Κοινοπραξίας 
Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και τις αποκαλύψεις των Para-
dise Papers, τα οποία αφορούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής, της φοροαπαλλαγής και του ξεπλύματος 
παράνομου χρήματος.

•     Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον 
Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και 
Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι αποφάσεις που λαμβάνει και τα 
θέματα ασυμβιβάστου που προκύπτουν με εργοδότηση πρώην 
αξιωματούχων και πρώην δημόσιων υπαλλήλων στον ιδιωτικό 
τομέα.

Αd Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού 
Προβλήματος

• Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τρόποι 
αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας.

•    Δημογραφικό πρόβλημα - Αίτια, πτυχές και συνέπειες. Ανάλυση της 
εξέλιξης του πληθυσμού της χώρας σε σχέση με τις τρεις 
δημογραφικές συνιστώσες: υπογονιμότητα, θνησιμότητα, 
μεταναστευτικές ροές.

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 σημαντικότερα από τα θέματα που ενεγράφησαν με τη διαδικασία του 
αυτεπαγγέλτου και εξετάστηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI, Δεύτερο Μέρος.

 Επισημαίνεται πάντως η ανάγκη αποφόρτισης του πινακίου κάθε 
επιτροπής από τη σωρεία θεμάτων που εγγράφονται και συζητούνται 
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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, σύμφωνα με τον Κανονισμό 41Α, ο 
οποίος έχει ατονήσει και δεν τυγχάνει εφαρμογής, έτσι που ο έλεγχος 
των πράξεων της κυβέρνησης να μην είναι αποσπασματικός.
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Β. Συνεδριάσεις ολομέλειας

1. Τακτικές, έκτακτες, ειδικές συνεδριάσεις 

Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου 
πραγματοποιήθηκαν τριάντα εννέα (39) συνεδριάσεις της ολομέλειας 
του σώματος, εκ των οποίων οι τριάντα πέντε (35) ήταν τακτικές, η μία 
(1) έκτακτη και οι υπόλοιπες τρεις (3) ειδικές. Είκοσι επτά (27) εκ των 
συνεδριών πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία της Προέδρου της 
Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου, δέκα (10) υπό την προεδρία του βουλευτή 
κ. Ζαχαρία Κουλία ως προεδρεύοντος και δύο (2) υπό την προεδρία του 
βουλευτή κ. Άντρου Κυπριανού επίσης ως προεδρεύοντος.

Η ολομέλεια συνήλθε σε τρεις (3) ειδικές συνεδριάσεις. Την πρώτη 
προσφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου 
Βασιλείου (ΗΒ) Sir Lindsay Hoyle και κατά τη δεύτερη ο Πρόεδρος της 
Ουκρανίας κ. Volodymyr Zelenskyy απευθύνθηκε διαδικτυακά με ομιλία 
του στο σώμα. Η τρίτη ειδική συνεδρίαση συγκλήθηκε για τις μαύρες 
επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 

Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας 
παρατίθενται στο Παράρτημα VII, Δεύτερο Μέρος, καθώς και συγκριτικά 
στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους στο Τρίτο Μέρος - 
Γραφικές Παραστάσεις.

2. Ψηφίσματα

Κατά την εν λόγω σύνοδο κατατέθηκαν στην ολομέλεια έξι (6) σχέδια 
ψηφίσματος, για καταδίκη της συνεχιζόμενης επιθετικότητας του 
Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμενίων και για την τρέχουσα κατάσταση στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ, για την Ουκρανία, για τις προκλητικές ενέργειες 
της Τουρκίας σε βάρος του κουρδικού λαού, για την αναθεωρητική 
πολιτική της Τουρκίας και για την προστασία του Ακάμα. Πέντε (5) 
σχέδια ψηφίσματος εγκρίθηκαν από την ολομέλεια.  Αναλυτικά στοιχεία 
παρατίθενται στο Παράρτημα VIIΙ, Δεύτερο Μέρος.

3. Αποφάσεις της ολομέλειας

Η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε με αποφάσεις της τον τελικό απολογισμό 
για το έτος 2020, τον προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων 
για το οικονομικό έτος 2022, διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα 
δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και 
τον κατάλογο εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.  Αναλυτικά στοιχεία 
παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΧ, Δεύτερο Μέρος.

4. Αναφορές προ ημερησίας διατάξεως

Σε αρκετές συνεδριάσεις της ολομέλειας η Πρόεδρος της Βουλής 
αναφέρθηκε προ ημερησίας διατάξεως, ως είθισται, σε επετείους, 
παγκόσμιες ημέρες, καθώς και σε γεγονότα της επικαιρότητας. Αναλυτικά 
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στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα X, Δεύτερο Μέρος.

5.  Προσφωνήσεις - αντιφωνήσεις ολομέλειας Βουλής

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής 
πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) προσφωνήσεις της Προέδρου του σώματος 
με αντίστοιχες αντιφωνήσεις από ξένους αξιωματούχους που 
επισκέφθηκαν το κυπριακό κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, από τον Πρόεδρο 
της Βουλής των Κοινοτήτων του ΗΒ Sir Lindsay Hoyle, σε ειδική συνεδρία, 
που διεξήχθη στις 15 Φεβρουαρίου 2022, από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας 
κ. Volodymyr Zelenskyy, σε ειδική συνεδρία, που διεξήχθη στις 7 Απριλίου 
2022, κατά την οποία απευθύνθηκε διαδικτυακά με ομιλία του στο σώμα, 
και από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιρλανδίας 
κ. Seán Ó Fearghaíl, σε τακτική συνεδρία, που διεξήχθη στις 9 Ιουνίου 2022.

6. Απουσίες βουλευτών

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, πέραν των απουσιών από συνεδριάσεις 
της ολομέλειας για υπηρεσιακούς λόγους, τα μέλη του σώματος 
απουσίαζαν επίσης δικαιολογημένα από συνεδριάσεις της ολομέλειας 
για προσωπικούς λόγους, για τους οποίους, με βάση τον Κανονισμό της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά την 
Πρόεδρο της Βουλής. 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 και ψηφιοποίησή τους

Στον τομέα της γλωσσικής και εκδοτικής επιμέλειας των πρακτικών 
των συνεδριάσεων της ολομέλειας τηρήθηκε και κατά την υπό 
επισκόπηση σύνοδο η προθεσμία που θέτει ο Κανονισμός της Βουλής 
των Αντιπροσώπων για ετοιμασία των κειμένων, τα οποία βρίσκονταν 
έγκαιρα στη διάθεση όλων των 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. Συνεχίστηκε επίσης η κατά 
σύνοδο ενοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας. 
Με την ένταξη των πρακτικών της ολομέλειας σε μορφή PDF (OCR) στην 
ιστοσελίδα του κοινοβουλίου καθίσταται δυνατή η εφαρμογή σε αυτά 
μηχανής αναζήτησης, όταν παρίσταται ανάγκη εντοπισμού προηγούμενων 
συζητήσεων, αποφάσεων, εκθέσεων, ερωτήσεων, απαντήσεων κ.ά.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ολοκληρώθηκε από την καθ’ ύλην 
αρμόδια υπηρεσία της Βουλής η ενοποίηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων της ολομέλειας της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου, 
καθώς και της Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.  
Σημειώνεται ότι τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της ολομέλειας 
είναι ενοποιημένα και αναρτημένα, ανά σύνοδο και βουλευτική περίοδο, 
στην ιστοσελίδα της Βουλής.



56

Γ.  Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης βούλησης της 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, η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της απελθούσας συνόδου 
ασχολήθηκε ενεργότερα και εκτενέστερα με αρκετές από τις δραστηριότητες 
που απορρέουν από τον ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου κράτους μέλους, 
σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται στη συνέχεια. Ειδικότερα, η συμμετοχή του 
κοινοβουλίου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 
περιλάμβανε ένα αρκετά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούσε την 
εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, την 
παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της ΕΕ μέσα 
από την εξέταση ευρωπαϊκών θεμάτων νομοθετικής και πολιτικής φύσεως και 
την εν γένει μελέτη εγγράφων που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, τη συμμετοχή της Βουλής σε διασκέψεις που διοργανώθηκαν στο επίπεδο 
της ΕΕ, την ενίσχυση της συνεργασίας με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές, 
την ενεργό συμμετοχή της στις εργασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης, καθώς και με άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην 
υλοποίηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
Εξακολουθεί ωστόσο να υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης σε σχέση 
με την παρακολούθηση από τη Βουλή των θεμάτων που σχετίζονται με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. 

Σημειώνεται ότι από το 2006 οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή της η Βουλή των Αντιπροσώπων 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 μέσω του συστήματος EU Send Web, 
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.

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε 
μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων στην 66η συνάντηση της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC), που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της 
Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2021 
μέσω τηλεδιάσκεψης. Περαιτέρω, η ίδια επιτροπή συμμετείχε επίσης στην 67η 

συνάντηση της Διάσκεψης της COSAC, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
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της κοινοβουλευτικής διάστασης της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ από την 3η έως την 5η Μαρτίου 2022 και ήταν η πρώτη που έλαβε χώρα 
εξ ολοκλήρου με φυσική παρουσία, έπειτα από δύο χρόνια διεξαγωγής εξ 
αποστάσεως συνεδριάσεων.

Περαιτέρω, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
σε δύο Διασκέψεις των Προέδρων της COSAC που πραγματοποιήθηκαν στο 
Παρίσι στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2022 στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και στην Πράγα στις 10 και 11 Ιουλίου 2022, 
στο πλαίσιο της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αντίστοιχα.

Επίσης, αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στη 19η και 
στην 20ή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 
Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ), που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 στο πλαίσιο της 
Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και στις 24 και 25 
Φεβρουαρίου 2022 στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Γαλλικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αντίστοιχα.

Λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία, η τροποποιημένη ημερήσια διάταξη 
της 20ής Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης περιλάμβανε ως μοναδικό θέμα 
συζήτησης την κρίση στην Ουκρανία και την αντιμετώπισή της από την ΕΕ.

Στην πρώτη ενότητα της Διάσκεψης συζητήθηκαν εκτενώς οι επιμέρους 
εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία, ενώ στο τέλος της συζήτησης η Διάσκεψη 
υιοθέτησε ομόφωνα δήλωση στήριξης προς τον λαό της Ουκρανίας και 
καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην εν λόγω χώρα. Τη δεύτερη ενότητα της 
Διάσκεψης απασχόλησαν οι ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
από την ΕΕ για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας 
της Ουκρανίας. 

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, η αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων 
συμμετείχε στην καθιερωμένη συνάντηση των κοινοβουλευτικών 
αντιπροσωπιών των Μεσογειακών χωρών της ΕΕ «GroupMed», στην οποία 
συζητήθηκαν οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανακατατάξεις στην περιοχή 
της Μεσογείου.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Βουλή συμμετείχε με αντιπροσωπία της σε διμερή συνάντηση 
με μέλη της αντιπροσωπίας της γαλλικής Γερουσίας στη Διάσκεψη για την 
ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ και άλλα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, 
Άμυνας και Ενόπλων Δυνάμεων της γαλλικής Γερουσίας κατά την οποία 
έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κρίση στην Ουκρανία και για το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), περιλαμβανομένης της 
στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Επιπρόσθετα, κατά την εν λόγω συνάντηση 
τονίστηκε η κοινή επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και της γαλλικής Γερουσίας και συνέχιση των 
ανταλλαγών μεταξύ των αντιπροσωπιών των δύο κοινοβουλίων στο πλαίσιο 
της Διάσκεψης.

Επίσης, αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στη Διακοινοβουλευτική 
Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση 
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στην ΕΕ, που οργανώθηκε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης 
της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και έλαβε χώρα στις 28 
Σεπτεμβρίου 2021. Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, 
επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση της στρατηγικής εξόδου από την κρίση 
COVID-19, καθώς και στις ευκαιρίες και προκλήσεις που αναφύονται στο 
πλαίσιο της πορείας ανάκαμψης της EE από την πανδημία.

Περαιτέρω, αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην 
Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα (ΕΚΕ) 2022, που διοργανώθηκε από 
κοινού από το ΕΚ, τη γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη γαλλική Γερουσία στις 
15 και 16 Μαρτίου 2022. Στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης 
για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην 
ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2022 μέσω τηλεδιάσκεψης η 
συζήτηση επικεντρώθηκε στους ιδίους πόρους της ΕΕ και στη μεταρρύθμιση 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ στη Διάσκεψη Υψηλού 
Επιπέδου για τον ΜΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2022, η 
συζήτηση επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις 
εθνικές οικονομίες, στην ανάκαμψη και στα επόμενα βήματα της ΕΕ.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε επίσης 
μέσω αντιπροσωπίας της με επικεφαλής τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στην 9η και 10η συνάντηση 
της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά 
και διοργανώθηκαν από κοινού από το ΕΚ και το κοινοβούλιο της Σλοβενίας 
στις Βρυξέλλες, στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2021, και τη γαλλική Γερουσία στο 
Παρίσι, στις 28 Φεβρουαρίου 2022, αντίστοιχα. 

Κατά την ίδια σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε με αντιπροσωπία 
της, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (επικεφαλής), τον πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και 
τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του ΕΚ 
με θέμα την Κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε 
μέσω διαδικτύου, στις 9 Δεκεμβρίου 2021. Περαιτέρω, αντιπροσωπία της 
Βουλής συμμετείχε στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της LIBE του ΕΚ 
με τα εθνικά κοινοβούλια, με θέμα την Αξιολόγηση του Οργανισμού της 
ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), που 
πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Επίσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων με αντιπροσωπία της συμμετείχε στη 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τις Μεταναστευτικές Προκλήσεις, που 
διοργανώθηκε από τη γαλλική Γερουσία στις 15 και 16 Μαΐου 2022 στο πλαίσιο 
της κοινοβουλευτικής διάστασης της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ. 

Κατά την απελθούσα σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε επίσης 
με αντιπροσωπία της στη διακοινοβουλευτική τηλεσυνάντηση με θέμα: 
«O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός της Επικουρικότητας (The EU’s Subsidiarity 
Mechanism)», που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2022 και διοργανώθηκε 
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από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) του ΕΚ.

Περαιτέρω, αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) με θέμα: «Ευρωπαϊκές πολιτικές για τους 
πολίτες», που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαρτίου 2022 στο Val de Loire της 
Γαλλίας και διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ.

Επίσης, κατά την ίδια περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε μέσω 
λειτουργών της στα ακόλουθα ευρωπαϊκά σεμινάρια:

1.   Σεμινάριο με θέμα τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022, 
αναφορικά με την πρώτη Έκθεση σχετικά με την Υλοποίηση του ΜΑΑ, 
που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής 
Διακυβέρνησης του ΕΚ και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 15 
Μαρτίου 2022 και στο οποίο συμμετείχαν υπηρεσιακοί αρμόδιοι για 
θέματα Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από το ΕΚ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ. 

2.    Σεμινάριο με θέμα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου 2022 και του ΜΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου 
2022 στο Βερολίνο και συνδιοργανώθηκε από τη Μονάδα Οικονομικής 
Διακυβέρνησης του ΕΚ και το γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag). 

3.    Σεμινάριο με θέμα την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη 
(Staff Εvent on Equality, Diversity and Inclusion) που διοργάνωσε η Μονάδα 
Ισότητας, Ένταξης και Διαφορετικότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Προσωπικού του ΕΚ και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 Ιουνίου 
2022. Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν αρμόδιοι για θέματα ισότητας, 
διαφορετικότητας και ένταξης από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών 
μελών της ΕΕ και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
στους εν λόγω τομείς μεταξύ των συμμετεχόντων. 

4.      Τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
παρουσίαση της δέσμης μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση στην ΕΕ, 
που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2022.

1. Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το  
 ευρωπαϊκό κεκτημένο

Κατά τη διάρκεια της απελθούσας περιόδου κατατέθηκαν στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων συνολικά εβδομήντα έξι (76) νομοσχέδια και κανονισμοί 
στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, για τα οποία γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην Ενότητα Α΄ - 
Νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Κατά την εξέταση των πιο 
πάνω εναρμονιστικών νομοσχεδίων και σχεδίων κανονισμών τα μέλη των 
αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών είχαν στη διάθεσή τους σημειώματα 
που ετοιμάστηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής στα οποία αναλύεται 
η συμβατότητα των προταθέντων νομοθετημάτων με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
και τυχόν διακριτική ευχέρεια που αυτό επιτρέπει, τα χρονικά περιθώρια 
εναρμόνισης, τυχόν διαδικασίες παράβασης από την ΕΕ κατά της Δημοκρατίας, 
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όπως επίσης και έλεγχος 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. Σε 
αρκετές περιπτώσεις ζητήθηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής η εξασφάλιση 
πληροφόρησης για τη ρύθμιση θεμάτων εναρμονιστικής φύσεως σε άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ.

2. Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ

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

Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα ακόλουθα έγγραφα 
απευθείας μέσω του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου eOASIS 
της Βουλής, του εσωτερικού διαδικτυακού συστήματος «η-Συνεργασία», 
όπως επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση και τους 
λειτουργούς της Βουλής:

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.

Στο ίδιο πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή της Μόνιμης 
Αντιπροσώπου της Βουλής στο ΕΚ υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική 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 σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν 
κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, καθώς και κατάλογος με τις νομοθετικές 
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προτάσεις και άλλα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έτυχαν εξέτασης 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. 

Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, στο πλαίσιο συνάντησης με τον πρέσβη της Τσεχίας στην Κύπρο, 
ενημερώθηκε για τις προτεραιότητες της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση των κύριων θεματικών 
των προτεραιοτήτων της Τσεχικής Προεδρίας που αφορούν τη διαχείριση 
της προσφυγικής κρίσης και τη μεταπολεμική ανάκαμψη της Ουκρανίας, την 
ενεργειακή ασφάλεια, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας, τη 
στρατηγική ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανθεκτικότητα 
των δημοκρατικών θεσμών. Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας 
τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις απόψεις τους επί διάφορων πτυχών των 
προτεραιοτήτων της Τσεχικής Προεδρίας.

Όσον αφορά ευρύτερα τη συζήτηση θεμάτων με ευρωπαϊκή διάσταση 
αναφέρονται τα ακόλουθα:

α.        Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων συζήτησε το θέμα με τίτλο:
«Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι βιώσιμης 
ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η νομοθετική 
πρωτοβουλία «Fit for 55» για μείωση κατά πενήντα πέντε τοις εκατό 
(55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη προγραμματισμού της 
επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς οικονομικές επιπτώσεις» 
στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ημερήσιας διάταξής της, με ημερομηνία 5 
Μαΐου 2022. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αναγκαίες δράσεις για την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην Κύπρο και στην 
ανάγκη αποσύνδεσης της κυπριακής οικονομίας από τις συμβατικές 
πηγές ενέργειας μέσω της προώθησης της ευρύτερης διείσδυσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, δράση 
που προϋποθέτει τόσο την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ όσο και την απλούστευση 
των διαδικασιών αδειοδότησής τους. Περαιτέρω, συζητήθηκε η ανάγκη 
ανάπτυξης εναλλακτικών μεταφορικών μέσων στην Κύπρο, μέτρο που 
θα συμβάλει στη μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων στην οποία 
αποδίδεται μεγάλο μέρος των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που 
εκπέμπεται στην Κύπρο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε ότι ο εξηλεκτρισμός 
του τομέα των μεταφορών θα συμβάλει στη περαιτέρω μείωση των 
εν λόγω εκπομπών. Συζητήθηκαν επίσης οι προγραμματιζόμενες στο 
επίπεδο της ΕΕ αλλαγές στη μέθοδο φορολόγησης των καυσίμων 
σύμφωνα με τις εκπομπές ρύπων τους, που αναμένεται να οδηγήσουν 
σε περαιτέρω αύξηση των τιμών των καυσίμων για τους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις. Αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη διασφάλισης 
της δίκαιης μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών μέσω της 
στήριξης των πιο ευάλωτων στρωμάτων της κοινωνίας, στην ανάγκη 
καθιέρωσης των ενεργειακών κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς, όπως και 
στην ανάγκη μεθοδικού σχεδιασμού και μετάβασης σε πράσινες πόλεις. 
Αναφορές έγιναν επίσης στις δυσμενείς επιπτώσεις που υπέστησαν τα 
κυπριακά δάση από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στις δυσμενείς επιπτώσεις 
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της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία που επηρεάζουν δυσμενώς τη 
δυνατότητα της Κύπρου να πετύχει τον στόχο της μετάβασης σε μια 
πράσινη οικονομία, όπως και στην ανάγκη μεθοδικού σχεδιασμού και 
μετάβασης σε πράσινες πόλεις. Εν κατακλείδι, επισημάνθηκε ότι η κρίση 
στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη αποσύνδεσης της ενεργειακής 
επάρκειας της ΕΕ από τα συμβατικά καύσιμα, όπως και την ανάγκη 
επιτάχυνσης της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας προς 
όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

β.   Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων έτυχε 
ενημέρωσης από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος για τις εξελίξεις αναφορικά με την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Στη συνεδρία ο αρμόδιος υπουργός 
παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής για την ΚΓΠ για την περίοδο 
2023-2027 και τους βασικούς στόχους αυτής, καθώς και τις μεθόδους 
επίτευξής τους. Κατά τον χρόνο της συζήτησης το εθνικό σχέδιο της 
Κύπρου είχε ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμενόταν 
η αξιολόγηση και η έγκρισή του μέχρι το τέλος του έτους. Στο πλαίσιο 
της συζήτησης έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των βουλευτών, 
ενώ κατατέθηκαν επίσης απόψεις από τους ενδιαφερόμενους φορείς 
που κλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρία. Η επιτροπή εξέφρασε την 
πρόθεσή της να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ΚΓΠ.

γ.           Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και ΕυρωπαϊκώνΥποθέσεων, 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών σε κοινή συνεδρία τους 
ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2020 από το 
μέλος αυτού κ. Λάζαρο Λαζάρου. Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκαν 
απόψεις για την έκθεση από τα μέλη των ως άνω επιτροπών και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς που είχαν κληθεί να παραστούν, ειδικότερα 
σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των πόρων/κονδυλίων σε σχέση με την 
Κύπρο. Ο κ. Λαζάρου επέδωσε επίσης την έκθεσή του στην Πρόεδρο της 
Βουλής. 

δ.   Οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εσωτερικών, καθώς και η αναπληρώτρια 
πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας πραγματοποίησαν 
συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη 
Σχοινά κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις 
αναφορικά με τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου του με τίτλο: 
«Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας». Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης αναπτύχθηκαν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον 
αφορά στη γεωπολιτική αυτονομία της Ευρώπης, τη μετάβαση προς μία 
πράσινη και ψηφιακή Ένωση, την υλοποίηση του ΣΑΑ, την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων, την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, καθώς και 
την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος.

ε.       Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
στο πλαίσιο συνάντησης με την πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο κ. 
Salina Grenet-Catalano ενημερώθηκε για τις προτεραιότητες της Γαλλικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 
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2022. Η επιτροπή αποφάσισε όπως συζητήσει τα αποτελέσματα της 
Γαλλικής Προεδρίας σε συνεδρία της που θα συγκληθεί μετά το πέρας 
της εν λόγω Προεδρίας.

στ.   Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε αυτεπάγγελτα 
το θέμα «Fit for 55: Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε 
τοις εκατόν (55%) έως το 2030 και η προτεινόμενη δέσμη νομοθετικών 
μεταρρυθμίσεων και ενεργειών προς επίτευξη του κλιματικού αυτού 
στόχου» στην παρουσία εκπροσώπου του Τμήματος Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και 
εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων. Κατά τη συνεδρία έγινε 
παρουσίαση από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά 
με τις νέες υποχρεώσεις της Κύπρου για την επίτευξη του συλλογικού 
στόχου της ΕΕ για μείωση των  εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατόν (55%) έως το 2030. Η συζήτηση 
που ακολούθησε επικεντρώθηκε στην αναδιάρθρωση του Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ, την αναθεώρηση του 
κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών (ESR), την πρόταση 
κανονισμού για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, την 
αναθεώρηση του κανονισμού για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης 
γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF), τη νέα δασική 
στρατηγική της ΕΕ για το 2030, την αναθεώρηση του κανονισμού για 
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, την αναθεώρηση της 
Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και την αναθεώρηση της Οδηγίας 
για τη φορολόγηση της ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις που προσκλήθηκαν είχαν την ευκαιρία να 
εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος. Η εν λόγω κοινοβουλευτική 
επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να παρακολουθεί στενά τόσο 
τη διαδικασία αναθεώρησης των εθνικών πολιτικών και των στόχων 
προς επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας όσο και την πρόοδο που 
σημειώνεται στην υλοποίησή τους.

ζ.     Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
ενημερώθηκε από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών για 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων/
Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων 
των κρατών μελών της ΕΕ (COREPER) της 23ης Νοεμβρίου 2021, όπως 
και για τις εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2021. 
Η επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει την παρακολούθηση 
των σημαντικότερων θεμάτων που συζητούνται σε επίπεδο ΕΕ και να 
ενημερώνεται σχετικά σε τακτική βάση από την εκτελεστική εξουσία.

η.     Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
συζήτησε στην παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών τις 
εξελίξεις αναφορικά με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 
Άσυλο της ΕΕ. Η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης από τον αρμόδιο υπουργό 
αναφορικά με τις εισηγήσεις που θα υποβάλλονταν στο Συμβούλιο 
Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που θα λάμβανε χώρα στο 
Λουξεμβούργο, όπως αυτές κατατέθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση 
στη Σύνοδο των πέντε Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ (MED 5) και έγιναν 
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αποδεκτές. Οι εισηγήσεις της Κύπρου αφορούσαν την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της μετανάστευσης στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης 
και ίσης κατανομής, καθώς και την αναγκαιότητα για σύντομη κατάληξη 
σε ένα ενιαίο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στο επίπεδο 
ΕΕ. Η επιτροπή εξέφρασε την πρόθεση να παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις επί του θέματος.

θ.      Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 
συζήτησε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2021 για την 
κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο στην παρουσία εκπροσώπου 
της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, 
καθώς και άλλων αρμόδιων φορέων. Στο πλαίσιο της συζήτησης 
κατατέθηκαν απόψεις επί του θέματος από τα μέλη της επιτροπής, όπως 
επίσης και από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η επιτροπή αποφάσισε 
όπως παρακολουθεί τις εξελίξεις επί του θέματος.

ι.      Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
εξέτασε το θέμα: «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Φορολόγηση». Ειδικότερα, η επιτροπή εξέτασε πτυχές της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας [Έγγραφο CΟΜ(2019)640] και του 
πακέτου «Fit for 55», με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη φορολόγηση, 
συμπεριλαμβανομένης της Πρότασης Οδηγίας του Συμβουλίου 
σχετικά με την αναδιάρθρωση του ενωσιακού πλαισίου φορολογίας 
των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας [Έγγραφο 
COM(2021)663] και της Πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα [Έγγραφο COM(2021)564]. Στη συνεδρία έγινε 
ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας 
αναφορικά με τους στόχους που καθορίστηκαν για την Κύπρο και τις 
αναγκαίες δράσεις προς επίτευξή τους, με ιδιαίτερη αναφορά στο ΣΑΑ 
της Κύπρου, βάσει του οποίου θα αντληθούν πόροι από τον ΜΑΑ της ΕΕ. Η 
επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 
αναφορικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
ενημερώθηκε για την τουρκική εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της 
αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, καθώς επίσης 
πανεπιστημιακών και διεθνολόγων. Η συζήτηση διεξήχθη με αφορμή την 
έκδοση της Κοινής Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με θέμα: «Εξελίξεις των πολιτικών, οικονομικών 
και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας», η οποία διαβιβάστηκε και στα 
εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ. Η εν λόγω κοινοβουλευτική επιτροπή 
συνέχισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος σε μεταγενέστερη συνεδρία 
της, η οποία επικεντρώθηκε στην εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία και 
τον αντίκτυπό της στην άσκηση της τουρκικής πολιτικής. Στη συνεδρία 
της επιτροπής προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν ακαδημαϊκοί, οι οποίοι 
εξέθεσαν μέσω σύντομης ιστορικής αναδρομής την πορεία διαμόρφωσης 
του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας, καθώς επίσης και τις αιτίες για 
την άνοδο του ισλαμισμού στην εν λόγω χώρα.

ια.    Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και η Κοινοβουλευτική 
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Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν θέματα ευρωπαϊκής φύσεως κατά τη διάρκεια 
συναντήσεων που πραγματοποίησαν με τον Πρόεδρο και αντιπροσωπία 
της Εθνοσυνέλευσης της Ουγγαρίας, με τον Πρόεδρο της Βουλής 
των Κοινοτήτων του ΗΒ, με τον Πρόεδρο και μέλη του ιρλανδικού 
κοινοβουλίου, με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, όπως και με 
αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Τσεχικής Δημοκρατίας. 

ιβ.    Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε επίσης συνάντηση
με την Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, 
Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Mariya Gabriel στο πλαίσιο επίσκεψης της 
επιτρόπου στην Κύπρο, για να συμμετάσχει  στις εργασίες του συνεδρίου 
του Φόρουμ για τη Δημοκρατία (Democracy Forum) που διοργανώθηκε 
από το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη σε συνεργασία με τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και το σχετικό πλάνο δραστηριοτήτων 
της Κύπρου, οι προοπτικές της ΕΕ στη μετα-πανδημία εποχή σε θέματα 
έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης, η σημασία της συμμετοχής των 
νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης ο συνεχιζόμενος 
πόλεμος και το ανθρωπιστικό δράμα στην Ουκρανία.
 

ιγ.       Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων
της ΕΕ κ. Ylva Johansson. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε μεταξύ άλλων 
το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Συγκεκριμένα, 
αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν οι προσπάθειες που καταβάλλει 
η ΚΔ ως κράτος μέλος πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση των 
δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων τις οποίες υφίσταται, πάντοτε 
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και των διεθνών της υποχρεώσεων, καθώς 
και η στήριξη που λαμβάνει από την ΕΕ στο ίδιο πλαίσιο. Συζητήθηκε 
επίσης η πρόοδος των προσπαθειών στο επίπεδο της Ένωσης σε 
σχέση με την επίτευξη προόδου αναφορικά με το νέο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο, ώστε να διασφαλίζεται η αλληλεγγύη και ο 
δίκαιος καταμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

ιδ.    Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε συνάντηση με την 
Ευρωπαία Επίτροπο για την Ισότητα κ. Helena Dalli. Κατά τη συνάντηση 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, τον σεβασμό 
στη διαφορετικότητα, τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης την ανάγκη ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και προώθησης σύγχρονων νομοθεσιών για τα εν 
λόγω θέματα, ώστε η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο σε 
σχέση με αυτά.

ιε.           Η Πρόεδρος της Βουλής είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ) κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, τον 
οποίο συνόδευε αντιπροσωπία της ΕΕτΠ, καθώς επίσης ο πρόεδρος 
και ο γραμματέας της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Κατά τη συνάντηση 
συζητήθηκε μεταξύ άλλων ο ρόλος των τοπικών αρχών στην οικοδόμηση 
στενότερης σχέσης μεταξύ περιφερειών και ΕΕ και γενικότερα τα οφέλη 
που προκύπτουν για την τοπική αυτοδιοίκηση και κατά συνέπεια για τους 
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πολίτες στο πλαίσιο της ΕΕ. 

ιστ.       Η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας
των γυναικών Προέδρων κοινοβουλίων κρατών μελών της ΕΕ, 
ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση της Προέδρου της Βουλής της 
Πολωνίας κ. Elżbieta Witek. Κατά τη συνάντηση έγινε αλληλοενημέρωση 
σε σχέση με τα μέτρα που προωθεί κάθε μία από τις συμμετέχουσες 
χώρες για την παροχή στήριξης στους Ουκρανούς πρόσφυγες σε διάφορα 
επίπεδα, καθώς και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τους βέλτιστους 
τρόπους για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν από 
κοινού αποφασιστεί.

ιζ.     Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα, κ. 
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο. 
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων ο ουσιαστικός 
ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια στη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και η ανάγκη συλλογικής 
αντιμετώπισης στο επίπεδο της ΕΕ σοβαρών προκλήσεων, όπως το 
μεταναστευτικό, στη βάση της αλληλεγγύης, ιδιαίτερα προς τις χώρες 
της πρώτης γραμμής.

ιη.      Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε επίσης στο Γραφείο της την Επικεφαλής
της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Μυρτώ 
Ζαμπάρτα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα οφέλη που η συμμετοχή 
στην ΕΕ επιφέρει στους πολίτες, η Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης, η αναγκαιότητα ανάδειξης της ευρωπαϊκής διάστασης στην 
καθημερινότητα και στη συνείδηση των Κυπρίων πολιτών και τρόποι 
συνεργασίας μεταξύ Βουλής των Αντιπροσώπων και Αντιπροσωπίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε σχέση με θέματα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.

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.    Ενημέρωση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τις προτεραιότητες της Τσεχικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιούλιος-
Δεκέμβριος 2022) από τον πρέσβη της Τσεχίας στην Κύπρο.

γ.      Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι βιώσιμης 
ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η νομοθετική 
πρωτοβουλία «Fit for 55» για μείωση κατά πενήντα πέντε τοις εκατό 
(55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη προγραμματισμού της 
επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς οικονομικές επιπτώσεις.

δ.    Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών
Πόρων για τις εξελίξεις αναφορικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική 



67

(ΚΓΠ) μετά το 2020.

ε.  Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
  Συνεδρίου (European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2020 από     
           το μέλος αυτού κ. Λάζαρο Λαζάρου.

στ.   Fit for 55: Ο στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) έως 
το 2030 και η προτεινόμενη δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και 
ενεργειών προς επίτευξη του κλιματικού αυτού στόχου.

ζ.     Το νέο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και 
το Άσυλο - Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο Σύμφωνο για 
τη Μετανάστευση και το Άσυλο [COM(2020)609].

η. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το ΕΚ, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή  
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
«Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου: Η κατάσταση του κράτους 
δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [COM(2021)700] και το Έγγραφο 
Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής «Έκθεση του 2021 για το κράτος 
δικαίου - Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο» 
[SWD(2021)704]. 

θ.   Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Ευρωπαϊκή Πράσινη Φορολόγηση: 
Εξέταση πτυχών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το ΕΚ, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία» [CΟΜ(2019)640], και του πακέτου «Fit for 55» με ιδιαίτερη 
έμφαση στην πράσινη φορολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της 
«Πρότασης Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του 
ενωσιακού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας» [COM(2021)663] και της «Πρότασης κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα» [COM(2021)564].

ι.  Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την τουρκική εξωτερική πολιτική και τις 
σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, καθώς και συζήτηση στη βάση του εγγράφου «Κοινή 
Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “Εξελίξεις των πολιτικών, 
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας”» [JOIN(2021)8].

ια.       Οι εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας και η τουρκική
εξωτερική πολιτική (συνέχιση της συζήτησης ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων).

ιβ.    Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης
της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς και 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ [COM(2021)565].

ιγ.        Συνάντηση των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εσωτερικών, καθώς και της 
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αναπληρώτριας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 
με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά 
και ενημέρωση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις δραστηριότητες του 
χαρτοφυλακίου του με τίτλο: «Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής 
μας». 

ιδ.      Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επί των απαντήσεων 
στο ερωτηματολόγιο για την 37η Εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC.

ιε.     Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επί των απαντήσεων 
στο ερωτηματολόγιο για την 36η Εξαμηνιαία Έκθεση της COSAC.

Επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για νέες νομοθετικές προτάσεις 
της ΕΕ ή γενικότερα επί  ευρωπαϊκών θεμάτων, όπως και κατά τα προηγούμενα 
έτη, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ (IPEX), η οποία παρέχει παράλληλα στη Βουλή τη 
δυνατότητα να ενημερώνεται για τις αντίστοιχες δραστηριότητες των άλλων 
εθνικών κοινοβουλίων. Ειδικότερα, κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η Βουλή 
των Αντιπροσώπων είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει σε ακόμα μεγαλύτερο 
βαθμό την πλατφόρμα ΙΡΕΧ, της οποίας η εν γένει χρησιμότητα ως εργαλείου 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων σε συνεργασία 
και με το ΕΚ εξελίσσεται συνεχώς, δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου ρόλου 
που μπορούν πλέον να διαδραματίζουν τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη Συνθήκη της Λισαβόνας και ειδικότερα τα Πρωτόκολλα Αρ. 1 
και Αρ. 2 της Συνθήκης αναφορικά με την εξέταση των νομοθετικών προτάσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκπονούνται στους τομείς συντρέχουσας 
αρμοδιότητας κρατών μελών-ΕΕ. Η εν λόγω πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί, 
ώστε σε αυτή να περιλαμβάνονται πλέον όχι μόνο τα έγγραφα που σχετίζονται 
με τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έκταση της 
εξέτασης των εν λόγω προτάσεων από τα εθνικά κοινοβούλια ή τις αποφάσεις 
που τα τελευταία έχουν λάβει σχετικά με αυτές, αλλά και πληροφορίες σε σχέση 
με τις δραστηριότητες ευρωπαϊκής φύσεως των κοινοβουλίων ευρύτερα, 
καθώς επίσης έγγραφα και πληροφορίες αναφορικά με τις διακοινοβουλευτικές 
διασκέψεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Βουλή 
των Αντιπροσώπων κατά την υπό αναφορά σύνοδο αξιοποίησε την πλατφόρμα 
ΙΡΕΧ, αναρτώντας περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά με τις ευρωπαϊκές 
της δραστηριότητες ως εθνικού κοινοβουλίου της ΕΕ, ενώ παράλληλα είχε την 
ευκαιρία να αντλήσει αναλυτικότερη και ευρύτερη ενημέρωση σε σχέση με τις 
δραστηριότητες άλλων εθνικών κοινοβουλίων επί των ιδίων θεμάτων ή άλλων 
δραστηριοτήτων και διασκέψεων στο επίπεδο της Ένωσης. Συναφές είναι το 
γεγονός ότι λειτουργός της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αποτελεί έναν 
εκ των δύο ανταποκριτών της Βουλής στην πλατφόρμα IPEX.

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 η ανάγκη μείωσης του δημοκρατικού ελλείμματος ως αποτέλεσμα 
της μεγάλης απόστασης των πολιτών κάθε χώρας μέλους από το κέντρο 
λήψης αποφάσεων. Η εμπλοκή των πολιτών και η πρόσκληση συχνότερα και πιο 
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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 περιθώριο περαιτέρω αξιοποίησης του μηχανισμού της Συνθήκης της 
Λισαβόνας από το κυπριακό κοινοβούλιο, ειδικότερα σε σχέση με ευρωπαϊκά 
θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κύπρο.

Οι εν λόγω συναντήσεις κρίνονται ως ιδιαίτερης σημασίας από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, αφού της παρέχεται η ευκαιρία αφενός να ενημερώνεται για τις 
θέσεις της κυβέρνησης επί ευρωπαϊκών θεμάτων και αφετέρου να διατυπώνει 
τις δικές της εισηγήσεις κατά τη διαμόρφωση των θέσεων της ΚΔ σε επίπεδο 
ΕΕ, τηρουμένης της αυστηρής διάκρισης των εξουσιών που προβλέπεται 
στο κυπριακό συνταγματικό πλαίσιο. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η 
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 για την Κύπρο (βλ. θεματική ενότητα που αφορά την 
επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών). 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

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τέθηκαν οι βάσεις για ουσιαστική 
ενίσχυση της συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων με τους Κυπρίους 
ευρωβουλευτές με την έναρξη πραγματοποίησης συναντήσεων, στο πλαίσιο της 
εκπεφρασμένης κατά την προηγούμενη σύνοδο βούλησης της Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων στην ενίσχυση μεταξύ άλλων της συγκεκριμένης 
πτυχής δραστηριότητας της Βουλής σε θέματα της ΕΕ και κατ’ επέκταση της 
στενότερης επαφής του σώματος με το ΕΚ. Η εν λόγω πρωτοβουλία κρίθηκε 
αναγκαία, δεδομένου ότι η φυσική παρουσία των ευρωβουλευτών στις 
συζητήσεις επί ευρωπαϊκών θεμάτων που διεξάγονται στις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές και ιδιαίτερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων καθίσταται δύσκολη.

Ειδικότερα, κατά την απελθούσα σύνοδο πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις 
μεταξύ της Προέδρου της Βουλής και των Κυπρίων ευρωβουλευτών. Κατά την 
πρώτη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ειδικού και ευρύτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, ενώ επίσης έγινε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τους 
τρόπους επίλυσης των πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται κατά την 
εξέταση θεμάτων ευρωπαϊκής φύσεως τόσο στο κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο 
και στο επίπεδο του ΕΚ. Στο ίδιο πλαίσιο εκφράστηκε ομόθυμα η βούληση για 
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συνέχιση και θεσμοθέτηση τακτικής επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει έγκαιρη 
ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που απασχολούν 
την επικαιρότητα και να καταστεί αποτελεσματικότερο το υφιστάμενο πλαίσιο 
εξέτασης τέτοιων θεμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης, η Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε με 
σχετική επιστολή της προς τους Κυπρίους ευρωβουλευτές εισήγηση ως προς 
προτεινόμενο περίγραμμα καθίδρυσης αμεσότερης και αποτελεσματικότερης 
επικοινωνίας. Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργός της Βουλής ορίστηκε ως άτομο 
επαφής του Γραφείου της Προέδρου με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές και, σε 
συνεργασία με τη γενική διεύθυνση του σώματος, ανέλαβε τη διεκπεραίωση 
των προαπαιτουμένων για τη συνέχιση της επικοινωνίας. Παράλληλα, προς 
την κατεύθυνση αυτή συνεχίζει την αποστολή της η μόνιμα αποσπασμένη 
αντιπρόσωπος της Βουλής στο ΕΚ μέσω τακτικής ενημέρωσης της Βουλής για 
τα τεκταινόμενα στο ΕΚ. 

Η δεύτερη συνάντηση μεταξύ της Προέδρου του σώματος και των Κυπρίων 
ευρωβουλευτών είχε διευρυμένο χαρακτήρα και σε αυτή συμμετείχε επίσης 
ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, ενώ κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών της 
ΚΔ και ο γενικός διευθυντής του ίδιου υπουργείου. Κατά τη διευρυμένη 
συνάντηση συζητήθηκαν σημαντικά επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και 
νομοθετικής φύσεως, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων κοινοποίησε προς τους 
Κυπρίους ευρωβουλευτές και τον Υπουργό Εξωτερικών καταλόγους αφενός 
με θέματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα τα οποία εξετάστηκαν από το σώμα κατά 
την υπό αναφορά σύνοδο και αφετέρου θέματα τα οποία προτείνονται από την 
αρμόδια υπηρεσία της Βουλής για εξέταση κατά την προσεχή περίοδο. Με τον 
τρόπο αυτό προωθείται η αλληλοενημέρωση και ο συντονισμός αναφορικά με 
τα θέματα που αξιολογούνται ως σημαντικά και για τα οποία ενδεχομένως να 
απαιτείται η ανάληψη δράσης εκ μέρους της Βουλής ως εθνικού κοινοβουλίου 
στην ΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
Ταυτόχρονα, παρέχεται η ευκαιρία στους ευρωβουλευτές να διατυπώσουν 
σχόλια και απόψεις επί των εν λόγω θεμάτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται 
συντονισμός δράσεων, όπου τούτο απαιτείται. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ίδιας συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις σε σχέση 
με τους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Βουλής των Αντιπροσώπων, 
Υπουργείου Εξωτερικών, Μόνιμης Αντιπροσωπίας στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) και Κυπρίων 
ευρωβουλευτών, γεγονός που κρίνεται απαραίτητο για τα συμφέροντα 
της Δημοκρατίας, τηρουμένων πάντοτε τόσο της αρχής της διάκρισης των 
εξουσιών όσο και των αρμοδιοτήτων έκαστου οργάνου ή σώματος. Ειδικότερα, 
συζητήθηκαν ζητήματα περαιτέρω ενίσχυσης της ΜΑΕΕ προς την κατεύθυνση 
της ενεργότερου στήριξης των Κυπρίων ευρωβουλευτών κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους. Συζητήθηκαν επίσης τα αποτελέσματα του διαλόγου 
που πραγματοποιήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης, τα οποία συνίστανται σε σειρά εισηγήσεων σε 
σχέση με τη θεσμική μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο συνεργασίας Κύπριοι ευρωβουλευτές, μετά από σχετική 
πρόσκληση την οποία απηύθυνε προς αυτούς η Πρόεδρος της Βουλής, 
συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους στην εκδήλωση υπό μορφή ανοικτού 
διαλόγου, που διοργανώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο 
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της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η συμμετοχή των Κυπρίων 
ευρωβουλευτών στη συζήτηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και συνέβαλε 
αποφασιστικά στη διεξαγωγή ενός αναβαθμισμένου διαλόγου σε σχέση με τη 
θεσμική μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δεδομένου ότι δόθηκε 
η ευκαιρία, μαζί με τις απόψεις της κοινής γνώμης στην Κύπρο και ιδιαίτερα 
των νέων ανθρώπων, να παρουσιαστούν πτυχές των σύγχρονων προβλημάτων 
και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ από την οπτική γωνία του θεσμού του 
ευρωβουλευτή και της άμεσης εμπλοκής του, ως συν-νομοθέτη της Ένωσης, 
με τα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις συναντήσεις αυτές, 
προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχής επικοινωνία και συντονισμός δράσεων 
μεταξύ των θεσμών που εμπλέκονται στη συμμετοχή της Δημοκρατίας στην 
ΕΕ, γεγονός απαραίτητο για την Κύπρο και τις ιδιαιτερότητές της ως μικρού 
κράτους μέλους της Ένωσης. Σε κοινοβουλευτικό ειδικότερα επίπεδο η 
Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται ως κοινοβούλιο ενός πολύ μικρού κράτους 
μέλους με περιορισμένους συγκριτικά πόρους να ασκήσει αποτελεσματικά 
τον ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου στην ΕΕ, γεγονός που προϋποθέτει 
έγκαιρη ενημέρωση, ενδεχομένως συνέργειες με άλλα κράτη μέλη της ίδιας 
εμβέλειας και διαμόρφωση θέσης για σοβαρά θέματα πολιτικής ή υπό εκπόνηση 
νομοθεσίες της ΕΕ που επηρεάζουν την Κύπρο και/ή απασχολούν όλα τα κράτη 
μέλη. Ως εκ των ανωτέρω, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση νέας συνάντησης 
πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να εξεταστεί η πρόοδος 
που έχει επιτευχθεί στη βάση των όσων έχουν διαμειφθεί.

Σημειώνεται ότι, όπως και σε προηγούμενες συνόδους, έτσι και κατά την 
υπό επισκόπηση σύνοδο συνεχίστηκε η πρακτική της συνεχούς ενημέρωσης 
των Κυπρίων ευρωβουλευτών από τη Βουλή για τα θέματα που απασχολούν 
την ολομέλεια και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές μέσω της ηλεκτρονικής 
αποστολής των ημερήσιων διατάξεων όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
και της ολομέλειας, καθώς και των νομοσχεδίων και εγγράφων. 

Επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα ΕΕ

Κατά την απελθούσα σύνοδο η επικοινωνία και η συνεργασία της Βουλής 
των Αντιπροσώπων με το Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα ΕΕ ενισχύθηκε 
σε σημαντικό βαθμό. Η απόδοση της δέουσας βαρύτητας στη συνεργασία 
με το εν λόγω υπουργείο αναφορικά με την εξέταση θεμάτων ευρωπαϊκής 
φύσεως αποτελεί, σύμφωνα με την εκπεφρασμένη βούληση της Προέδρου του 
σώματος, απαραίτητη προϋπόθεση της αποτελεσματικής συμμετοχής τόσο 
της Βουλής όσο και της Δημοκρατίας γενικότερα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, 
τηρουμένης πάντοτε της αρχής της διάκρισης των εξουσιών που διαπνέει το 
κυπριακό πολιτειακό σύστημα.

Ειδικότερα, στη βάση της διαβεβαίωσης που είχε λάβει η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά την προηγούμενη 
σύνοδο αμέσως μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από το Υπουργείο 
Εξωτερικών για τακτική ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε σχέση 
με τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ για σημαντικά θέματα, η επικοινωνία μεταξύ 
Βουλής και Υπουργείου Εξωτερικών για τα εν λόγω θέματα υπήρξε ουσιαστική 
και εποικοδομητική. Συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά πρώτον είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σε 
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σχέση με σημαντικές συζητήσεις και εξελίξεις στα Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ 
αναφορικά με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής ή προτεινόμενων νομοθεσιών από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος παραμένει η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση 
της Βουλής σε σχέση με τις εξελίξεις στα Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ, ώστε 
να δύναται να ασκεί όσο γίνεται αποτελεσματικότερα τον ρόλο της ως εθνικό 
κοινοβούλιο κράτους μέλους της Ένωσης.

Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στη θεματική ενότητα που αφορά τη συνεργασία 
μεταξύ Βουλής των Αντιπροσώπων και Κυπρίων ευρωβουλευτών, στη δεύτερη 
μεταξύ τους συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της ΚΔ, ο 
γενικός διευθυντής του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωπος της Γενικής 
Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΓΓΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της επικοινωνίας 
και του συντονισμού μεταξύ Βουλής, Υπουργείου Εξωτερικών, ΜΑΕΕ και 
Κυπρίων ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της παρακολούθησης θεμάτων ΕΕ και 
συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, πάντοτε στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων έκαστου οργάνου ή σώματος. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία 
για αλληλοενημέρωση μεταξύ Βουλής και Υπουργείου Εξωτερικών ως προς 
συγκεκριμένα θέματα ΕΕ που θεωρούνται σημαντικά προς παρακολούθηση, ενώ 
επίσης αντηλλάγησαν απόψεις αναφορικά με την πορεία και την ολοκλήρωση 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο δόθηκαν οδηγίες από την Πρόεδρο της Βουλής όπως η εν 
λόγω επικοινωνία συνεχιστεί σε τακτική βάση, ενώ αναμένεται η διευθέτηση 
συνάντησης μεταξύ Βουλής των Αντιπροσώπων και ΓΓΕΥ του εν λόγω 
υπουργείου, ώστε να συζητηθούν σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η έγκαιρη 
κατάθεση εναρμονιστικών νομοσχεδίων και σχεδίων κανονισμών στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Βουλής 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ.

Συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο κορυφώθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Σκοπός της Διάσκεψης, 
που αποτέλεσε πρωτοβουλία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ήταν η διεξαγωγή 
άμεσων διαλόγων μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της, ούτως ώστε να παρασχεθεί 
η δυνατότητα στους πολίτες να μοιραστούν τις ιδέες και τις ανησυχίες τους και 
να συνεισφέρουν ενεργά μέσω της Διάσκεψης στη μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε στη Διάσκεψη από τετραμελή 
αντιπροσωπία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τα μέλη της οποίας συμμετείχαν 
ενεργά στις ομάδες εργασίας «Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον», «Ισχυρότερη 
Οικονομία, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Θέσεις Εργασίας», «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός» και «Μετανάστευση». Επισημαίνεται ότι με το πέρας των 
εργασιών της Διάσκεψης, τον Μάιο του 2022, διατυπώθηκαν συνολικά σαράντα 
εννέα (49) θεματικές προτάσεις προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, με πρωτοβουλία της Προέδρου του σώματος, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων διοργάνωσε στις 22 Φεβρουαρίου 2022 ανοικτό διάλογο με 
τους πολίτες της Κύπρου, δίδοντας τους την ευκαιρία να εκφράσουν τις 
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απόψεις και τους προβληματισμούς τους για διάφορα θέματα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. Ο εν λόγω ανοικτός διάλογος απευθύνθηκε στους νέους 
και τις νέες, την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς και οικονομικούς 
εταίρους, επαγγελματικές οργανώσεις, βουλευτές και βουλεύτριες, κρατικούς 
και ανεξάρτητους αξιωματούχους και την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Οι θεματικές ενότητες του ανοικτού διαλόγου που διοργάνωσε η Βουλή 
αντιστοιχούσαν στις θεματικές ενότητες της Διάσκεψης στο επίπεδο της 
Ένωσης, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η διαβίβαση των απόψεων 
των συμμετεχόντων στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης. 
Επιπρόσθετα, δόθηκε η ευκαιρία σε πολίτες που παρακολούθησαν διαδικτυακά 
τον ανοικτό διάλογο να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά τις απόψεις τους στους 
συντονιστές της εκδήλωσης. Οι εν λόγω θεματικές ενότητες αφορούσαν τους 
ακόλουθους τομείς: Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, υγεία, ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, η ΕΕ στον κόσμο, 
αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, 
ευρωπαϊκή δημοκρατία, μετανάστευση, εκπαίδευση, πολιτισμός, καθώς και 
νεολαία και αθλητισμός.

Παρεμβάσεις στον ανοικτό διάλογο πραγματοποιήθηκαν από βουλευτές και 
βουλεύτριες, ευρωβουλευτές, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
εκπροσώπους των πολιτών στη Διάσκεψη, ανεξάρτητους αξιωματούχους και 
τεχνοκράτες. Τις θεματικές συζητήσεις συντόνιζαν λειτουργοί των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης.

Μετά το πέρας του διαλόγου τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις που 
υποβλήθηκαν από τους πολίτες αναρτήθηκαν στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα 
διαλόγου που δημιούργησε η ΕΕ για τους σκοπούς της Διάσκεψης, ούτως ώστε 
να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της προσπάθειας μετεξέλιξης του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος.

Η πιο πάνω εκδήλωση της Βουλής για το μέλλον της Ευρώπης βασίστηκε 
στο πρότυπο λειτουργίας της ίδιας της Διάσκεψης στο επίπεδο της Ένωσης, 
ακολουθώντας δηλαδή μια διαδικασία συζήτησης από τη βάση (πολίτες) προς 
την κορυφή (ενωσιακό επίπεδο), θέτοντας με τον τρόπο αυτό στο επίκεντρο 
της προσπάθειας τους πολίτες και ειδικά τους νέους και τις νέες, των οποίων 
η ανατροφοδότηση αποτέλεσε τη βάση των διαβουλεύσεων στο 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 ΚΔ σχετικά με την υιοθέτηση 
των ευρωπαϊκών Οδηγιών, οι οποίες στη συνέχεια κατά κανόνα δημιουργούν 
την υποχρέωση για κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων εναρμονιστικών νομοσχεδίων ή κανονισμών. Η προσπάθεια 
που καταβάλλεται από πλευράς Βουλής είναι η έγκαιρη επισήμανση προς 
την κυβέρνηση των υποχρεώσεων αυτών, που γίνεται με διμηνιαία αποστολή 
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επιστολών προς τη ΓΓΕΥ 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 σύνοδο δεν υπήρξε η δέουσα ανταπόκριση από την εκτελεστική 
εξουσία, με αποτέλεσμα να κατατίθενται στη Βουλή νομοσχέδια ή κανονισμοί 
των οποίων είχε παρέλθει η προθεσμία για υιοθέτηση με βάση τις δεσμεύσεις 
της ΚΔ έναντι της ΕΕ και συνακόλουθα η Βουλή να επιφορτίζεται το βάρος 
της ταχείας ολοκλήρωσης της εξέτασής τους προς αποφυγή κυρώσεων κατά 
της Δημοκρατίας. Το ζήτημα της εκπρόθεσμης κατάθεσης εναρμονιστικών 
νομοθετημάτων στη Βουλή αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης 
σε συνάντηση που πρόκειται να διευθετηθεί μεταξύ Βουλής των Αντιπροσώπων 
και ΓΓΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών, έπειτα από σχετική απόφαση της 
Προέδρου της Βουλής. 
 
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, καθώς και των νέων εναρμονιστικών 
νομοσχεδίων/σχεδίων κανονισμών που κατατίθενται στη Βουλή ανά 
συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

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, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων 
και της ΓΓΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών, συνεχίστηκε η αλληλοενημέρωση 
και οι επαφές σε σχέση με επιμέρους θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
είτε αυτά αφορούν την έγκαιρη εναρμόνιση της ημεδαπής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο είτε αφορούν θέματα που συζητούνται στο επίπεδο 
της ΕΕ.
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Δ. Κοινοβουλευτική διπλωματία

1. Γενικά

Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021-Αυγούστου 2022 oι διεθνείς 
δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων με φυσική παρουσία 
άρχισαν εκ νέου και ύστερα από την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις 
που επιβλήθηκαν συνεπεία της πανδημίας COVID-19 επανήρχισε η συμμετοχή 
μελών του σώματος σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς με 
φυσική παρουσία, με στόχο πάντα την προώθηση των καλών νοούμενων 
συμφερόντων της ΚΔ. 

Μέσα από μια εξωστρεφή και πολυδιάστατη προσέγγιση η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ανέπτυξε σημαντική δράση σε διμερές, περιφερειακό, 
ευρωπαϊκό και πολυμερές επίπεδο. Επιδίωξε την περαιτέρω δικτύωσή 
της με άλλα κοινοβούλια και κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και με 
άλλους φορείς, στοχεύοντας στην ανάπτυξη αποδοτικών συνεργειών και 
αναδεικνύοντας τη σημασία της προώθησης κοινών πρωτοβουλιών και 
δράσεων με απτά αποτελέσματα. Πρωταρχικοί στόχοι της προσέγγισης 
αυτής είναι η προβολή των δικαίων του κυπριακού λαού όσον αφορά στο 
κυπριακό πρόβλημα και τις επιμέρους πτυχές του 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 με κάθε ευκαιρία δεν παρέλειψε να στηλιτεύει 
διά της Προέδρου και μελών της τις εντεινόμενες τουρκικές προκλήσεις 
στην ΑΟΖ και επί του εδάφους της ΚΔ, ειδικότερα στην περίκλειστη περιοχή 
της Αμμοχώστου, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου 
της Θάλασσας, αντιμετωπίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις τις αντιδράσεις 
Τούρκων βουλευτών και αντικρούοντας 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.

H ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πολυσχιδές έργο της Βουλής, 
περιλαμβανομένου του τομέα των διεθνών σχέσεων, αποτέλεσε υψηλή 
προτεραιότητα της Προέδρου της Βουλής. Η προστασία και η προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, η ενδυνάμωση των γυναικών 
και η ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
και στην ηγεσία, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία και 
η παροχή ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης 
στο πλαίσιο συναντήσεων της Προέδρου της Βουλής με ομολόγους της και 
άλλους ξένους αξιωματούχους, καθώς και παρεμβάσεών της στο πλαίσιο 
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διεθνών δραστηριοτήτων κατά τις οποίες αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες που 
ανέλαβε η ίδια και η Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τα θέματα αυτά και 
εξέφρασε την ετοιμότητα του σώματος για ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και 
δράσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Μέλη του σώματος συνέχισαν να συμμετέχουν ενεργά σε κοινοβουλευτικές 
δραστηριότητες στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο με φυσική παρουσία, αλλά 
και μέσω τηλεδιασκέψεων. Οι τελευταίες κατέγραψαν σημαντική μείωση 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2022 οι τηλεδιασκέψεις 
αριθμούσαν πενήντα επτά (57) σε σχέση με εκατό τριάντα (130) κατά την 
προηγούμενη κοινοβουλευτική χρονιά, ενώ η Βουλή συμμετείχε με φυσική 
παρουσία σε εξήντα δύο (62) κοινοβουλευτικές αποστολές και σε τρεις (3) 
υβριδικά, δηλαδή με κάποια μέλη επιτόπου και με άλλα διαδικτυακά (Παράρτημα 
XΙV, Δεύτερο Μέρος). 

Η άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις συνεπεία της πανδημίας 
COVID-19 επέδρασε σημαντικά στην αύξηση του αριθμού των επισκέψεων 
κοινοβουλευτικών και άλλων αποστολών στην Κύπρο (Παράρτημα XII, 
Δεύτερο Μέρος), σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Οι επίσημες 
επισκέψεις Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό και οι συμμετοχές σε 
διεθνείς διοργανώσεις (Παράρτημα XIΙΙ, Δεύτερο Μέρος) επανήρχισαν 
επίσης, όπως και οι συναντήσεις, αλλά και τηλεδιασκέψεις με αξιωματούχους 
ξένων χωρών και διεθνών οργανισμών (Παράρτημα XV, Δεύτερο Μέρος). 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο τη Βουλή των Αντιπροσώπων τίμησαν με την 
παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Κοινοτήτων του ΗΒ Rt Hon Sir Lindsay Hoyle και ο Πρόεδρος της Βουλής 
της Ιρλανδίας κ. Seán Ó Fearghail, οι οποίοι προσφώνησαν ειδικές συνεδρίες 
της ολομέλειας του σώματος, καθώς επίσης ο Προέδρος της Εθνοσυνέλευσης 
της Αρμενίας κ. Ararat Mirzoyan και ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της 
Ουγγαρίας κ. László Köver. Εξάλλου, τον Φεβρουάριο του 2022 o Ουκρανός 
Πρόεδρος κ. Volodymyr Zelenskyy προσφώνησε ειδική συνεδρία της ολομέλειας 
του σώματος, στο πλαίσιο ευρύτερης εκστρατείας ενώπιον κοινοβουλίων 
ανά το παγκόσμιο για διαφώτιση σε σχέση με τις συνέπειες της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Δράσεις στο επίπεδο της Προέδρου και μελών του σώματος για την προβολή 
των προαναφερθέντων θεμάτων ύψιστης προτεραιότητας για την ΚΔ όπως και 
δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις κατευθύνσεις της πολυσχιδούς δράσης 
της Προέδρου και των μελών της Βουλής στον τομέα των διεθνών σχέσεων 
είναι οι ακόλουθες:

α.   Η Βουλή των Αντιπροσώπων διά της Προέδρου και των μελών του
σώματος καταδίκασε με κάθε ευκαιρία σε διακοινοβουλευτικά φόρα και 
σε διμερείς επαφές της τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, 
περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας.

β.       Εξ αφορμής των νέων τουρκικών προκλήσεων στην περίκλειστη περιοχή 
της Αμμοχώστου, η Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε τον Ιούλιο του 
2021 και τον Μάιο του 2022 δύο επιστολές-διαβήματα σε ομολόγους της 
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διαφόρων κρατών και διεθνών και περιφερειακών κοινοβουλευτικών 
οργανισμών, περιλαμβανομένης της Προέδρου του ΕΚ, και είχε 
τηλεδιασκέψεις με ομολόγους της κρατών μελών της ΕΕ για το θέμα 
αυτό. Στην πιο πρόσφατη επιστολή της η Πρόεδρος της Βουλής 
απευθύνει επείγουσα έκκληση στους ομολόγους της να καταδικάσουν 
και να αντιδράσουν έντονα στις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κύπρο από την Τουρκία, όπως ορθά 
κινητοποιήθηκε η διεθνής κοινότητα ενάντια σε ανάλογες παραβιάσεις 
του Διεθνούς Δικαίου από τη Ρωσία στην Ουκρανία. 

γ.    Επιστολή-διάβημα για το θέμα της Αμμοχώστου απέστειλε τον Μάιο 
του 2022 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) στους 
ομολόγους του διάφορων χωρών, ζητώντας τους να επιδείξουν την 
ίδια αποφασιστικότητα έναντι κάθε κράτους που παραβιάζει το Διεθνές 
Δίκαιο και έμπρακτη αλληλεγγύη προς την Κύπρο και να ασκήσουν την 
επιρροή τους, προκειμένου να αναχαιτιστούν τα μεθοδευμένα σχέδια 
της Τουρκίας στην Αμμόχωστο.

δ.   Η ολομέλεια του σώματος υιοθέτησε σχετικό ψήφισμα, το οποίο 
καταδικάζει την επιθετική και αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας, 
απαιτεί από την Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο, τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τις διεθνείς 
συνθήκες και την καλεί να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΚΔ 
και καταδικάζει τις επιθετικές και αυθαίρετες μονομερείς ενέργειες 
της Τουρκίας εντός της κυπριακής ΑΟΖ και της περίκλειστης περιοχής 
της Αμμοχώστου. 

ε.      Αντιδρώντας άμεσα στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το σώμα
υιοθέτησε ομόφωνα την ημέρα έναρξης της εισβολής καταδικαστικό 
ψήφισμα και υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία διά της Προέδρου και μελών 
του στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συναντήσεων την αμέριστη 
στήριξη της ΚΔ και του κοινοβουλίου της προς την Ουκρανία και τον 
λαό της στη βάση αρχών και της δικής της οδυνηρής εμπειρίας ως 
αποτελέσματος της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. 
Επισημαίνονται οι ομοιότητες όσον αφορά τις παραβιάσεις του Διεθνούς 
Δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Τουρκία εις βάρος 
της Κύπρου και από τη Ρωσία στην περίπτωση της Ουκρανίας και 
στηλιτεύεται η λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών εκ μέρους της 
διεθνούς κοινότητας. Στηλιτεύεται επίσης η ανοχή που επιδεικνύεται 
όσον αφορά την άρνηση της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με συλλογικές 
αποφάσεις και να εφαρμόσει τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν 
στη Ρωσία προς ίδιον όφελος. 

στ.    Με πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής πραγματοποιήθηκε για το
ζήτημα της Ουκρανίας συνάντηση με τους πρέσβεις των κρατών μελών 
της ΕΕ στην Κύπρο με σκοπό την αλληλοενημέρωση και την ανταλλαγή 
απόψεων όσον αφορά τις ενέργειες των χωρών αυτών προς στήριξη της 
Ουκρανίας και του λαού της.

ζ.    Η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη που 
συγκάλεσε η Πρόεδρος του ΕΚ κ. Roberta Metsola με άλλους Προέδρους 
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κοινοβουλίων κρατών μελών της ΕΕ και με τη συμμετοχή του Προέδρου 
του ουκρανικού κοινοβουλίου κ. Ruslan Stefanchuk για την κρίση στην 
Ουκρανία, καθώς και σε Συνάντηση Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων 
Κρατών Μελών της ΕΕ, ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση της 
Προέδρου της Βουλής της Πολωνίας κ. Elżbieta Witek, στο πλαίσιο της 
οποίας οι γυναίκες Πρόεδροι κοινοβουλίων μετέβησαν στα σύνορα 
Πολωνίας-Ουκρανίας στο Dorohusk και επισκέφτηκαν το κέντρο 
υποδοχής προσφύγων στην πόλη Lwowska και το κέντρο ανθρωπιστικής 
βοήθειας «Ptak» στην πόλη Nadarzyn. 

η.        Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταδίκασε σε διεθνή βήματα την απόφαση
της Τουρκίας για μετατροπή των εκκλησιών της Αγίας Σοφίας και της 
Χώρας σε τεμένη, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει άμεσα.

θ.    Κύπριοι βουλευτές κατέλαβαν ή διατήρησαν σημαντικές θέσεις σε
διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς (ίδε πιο κάτω), 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.

Η σύνθεση των αντιπροσωπιών της Βουλής των Αντιπροσώπων στους διεθνείς 
οργανισμούς παρατίθεται στο Παράρτημα XVI, Δεύτερο Μέρος.

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 ΚΔ. Στο πλαίσιο 
αυτό σημειώνεται ενδεικτικά η διαδικτυακή συνάντηση της Πρόεδρου της 
Βουλής με τον πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου 
(ΕΛΚ) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Li Zhanshu, στην οποία παρέστη 
ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Κίνας.
 
Οι δύο πρόεδροι σημείωσαν το ορόσημο της συμπλήρωσης πενήντα (50) 
χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΚΔ και της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας και υπογράμμισαν τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι 
οποίες διέπονται από τον αλληλοσεβασμό και την αμοιβαία στήριξη σε θέματα 
μείζονος σημασίας για την κάθε χώρα στη βάση της αρχής «μία Κύπρος μία 
Κίνα». Εξάλλου, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είχε συνάντηση με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τις 
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της Κυβέρνησης της Κίνας κ. Wu Hongbo.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας που ανέπτυξαν η Βουλή των 
Αντιπροσώπων και η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην Κύπρο, η Πρόεδρος της 
Βουλής συμμετείχε στις 15 Οκτωβρίου 2021 σε συμβολική δεντροφύτευση στον 
Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας για τον εορτασμό της 75ης επετείου ανεξαρτησίας 
της Ινδίας και της 61ης επετείου της ανεξαρτησίας της ΚΔ. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην άσκηση κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την 



79

προώθηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΚΔ είχαν κατά πρώτο 
λόγο η Πρόεδρος της Βουλής μέσα από πολυάριθμες συναντήσεις της με 
κοινοβουλευτικούς και άλλους αξιωματούχους διαφόρων χωρών και με 
τους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών που είναι διαπιστευμένοι/ες στην 
Κύπρο και κατά δεύτερο λόγο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Εξίσου σημαντικές ήταν οι συμμετοχές των 
αντιπροσωπιών της Βουλής σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, 
όπως και συμμετοχές μεμονωμένων βουλευτών σε διεθνείς δραστηριότητες. 
Όλοι συνέβαλαν με παρεμβάσεις, ομιλίες, προτάσεις τους και άλλως πως, 
ώστε να αναδειχθεί η ουσιαστική συνεισφορά του κοινοβουλίου της Κύπρου 
στη συζήτηση θεμάτων ευρέος ενδιαφέροντος, αλλά και στο να γίνουν καίριας 
σημασίας αναφορές στη χώρα μας, κυρίως όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα, 
στο να προληφθούν δυσάρεστες καταστάσεις και/ή να απαλειφθούν αρνητικές 
αναφορές σε αποφάσεις, εκθέσεις, δηλώσεις και άλλα κείμενα διεθνών και 
περιφερειακών κοινοβουλευτικών οργανισμών (ίδε αναλυτικά πιο κάτω). 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο Κύπριοι βουλευτές συνέταξαν και 
παρουσίασαν εκθέσεις, ψηφίσματα και άλλα κείμενα για διάφορα θέματα εκ 
μέρους των οικείων οργανισμών και επιμέρους οργάνων τους. Επίσης μέλη της 
κυπριακής αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) συμμετείχαν σε 
διεθνείς αποστολές παρακολούθησης εκλογών. 

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο η ολομέλεια της Βουλής υιοθέτησε ως επί 
το πλείστον ομόφωνα ψηφίσματα επί θεμάτων ειδικού για την Κύπρο και 
ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως καταδικαστικό ψήφισμα για την αναθεωρητική 
πολιτική της Τουρκίας, ψήφισμα για την αλληλεγγύη και στήριξη στον αγώνα 
των Κούρδων, ψήφισμα για την ανάγκη επιβολής κυρώσεων και τερματισμού 
πώλησης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία, ψήφισμα 
καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ψήφισμα καταδίκης της 
επιθετικότητας του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας. 

Η Πρόεδρος της Βουλής επίσης προ ημερησίας διατάξεως προέβη σε πολλές 
περιπτώσεις σε ειδικές αναφορές στην ολομέλεια για θέματα διεθνούς 
ενδιαφέροντος, όπως η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, η επέτειος της 
γενοκτονίας του αρμενικού έθνους, η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Παγκόσμια Ημέρα 
της Μεσογείου, η Παγκόσμια Ημέρα Κοινοβουλευτισμού, η Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της Διαφθοράς, η Παγκόσμια Ημέρα Ερημοποίησης και Ξηρασίας κ.ά. 

2.  Διμερείς σχέσεις

Η Βουλή επιδιώκει την προώθηση και διεύρυνση των σχέσεών της με άλλα 
κοινοβούλια στη βάση κοινών αρχών και αξιών με σκοπό το αμοιβαίο και 
ευρύτερο όφελος. Με τη βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με την πανδημία, 
δόθηκε νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, κυρίως 
μέσω της πραγματοποίησης επίσημων επισκέψεων της Προέδρου της Βουλής 
στο εξωτερικό, όπως και άλλων δραστηριοτήτων εντός και εκτός Κύπρου και 
αντίστοιχων επισκέψεων Προέδρων κοινοβουλίων άλλων χωρών στην Κύπρο, 
ανάλογων ανταλλαγών του προέδρου και μελών της επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων/ομάδας φιλίας της Κύπρου με τις αντίστοιχες 
επιτροπές και ομάδες φιλίας άλλων κοινοβουλίων, καθώς και διμερών επαφών 
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της Προέδρου και άλλων μελών της Βουλής με ξένους βουλευτές στο 
περιθώριο δραστηριοτήτων διεθνών και περιφερειακών κοινοβουλευτικών 
οργανισμών. 

Κεντρικά θέματα συζήτησης ήταν το κυπριακό πρόβλημα και οι επιμέρους 
πτυχές του, οι τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και στην περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι πολύπλευρες 
επιπτώσεις της, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και 
η βιώσιμη ανάκαμψη, η όξυνση της μεταναστευτικής κρίσης σε ό,τι αφορά την 
Κύπρο, η συνεργασία με έμφαση στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου 
και των επενδύσεων, της ενέργειας και του τουρισμού, οι εξελίξεις και ο 
ρόλος της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, η κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία, η μετά το Brexit εποχή 
και ειδικότερα οι προκλήσεις και ευκαιρίες για την Κύπρο.

Οι ομάδες φιλίας που έχει εγκαθιδρύσει η Βουλή μέχρι στιγμής με τα 
κοινοβούλια πενήντα μίας (51) χωρών αποτελούν σημαντικό εργαλείο 
προώθησης των διμερών σχέσεων και άσκησης κοινοβουλευτικής διπλωματίας 
(Παράρτημα XVII, Δεύτερο Μέρος). Πρόσθετα, υπάρχει επικοινωνία και 
συνεργασία και με άλλα κοινοβούλια σε υπηρεσιακό επίπεδο, με μερικά δε 
εξ αυτών σε θεσμοθετημένη βάση, όπως και με τις γραμματείες διεθνών και 
περιφερειακών κοινοβουλευτικών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Σημειώνονται επίσης οι ισχυροί δεσμοί και η αγαστή συνεργασία της Βουλής 
με την κυπριακή διασπορά μέσω συναντήσεων και επαφών με τις οργανώσεις 
της ανά τον κόσμο, οι οποίες ωστόσο υπήρξαν περιορισμένες κατά την υπό 
αναφορά περίοδο. Η διάσταση της διασποράς αποτελεί βασικό πυλώνα των 
στρατηγικών στόχων και σχεδιασμών της Βουλής στο διμερές, τριμερές και 
πολυμερές επίπεδο.  Κατά την υπό αναφορά σύνοδο η Πρόεδρος της Βουλής 
απηύθυνε χαιρετισμό στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), της Παγκόσμιας 
Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και της Νεολαίας 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ). 

Ανταλλαγές επισκέψεων στο επίπεδο των Προέδρων κοινοβουλίων

Μεταξύ 10ης και 13ης Οκτωβρίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Ήταν η πρώτη 
επίσημη επίσκεψη της Προέδρου μετά την εκλογή της.

Η Πρόεδρος της Βουλής έγινε δεκτή από την Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και είχε συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό 
της. Είχε επίσης συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ. Ιερώνυμο Β΄ και χωριστές συναντήσεις με αρχηγούς και εκπροσώπους των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο 
Δένδια. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης με τον δήμαρχο Αθηναίων 
κ. Κώστα Μπακογιάννη και με την πρόεδρο κ. Μαρία Καλπουρτζή και τον 
αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων 
Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας. 
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Επιπρόσθετα, η Πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε την Ογκολογική 
Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ» και είχε συνάντηση 
με την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ 
κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Επισκέφθηκε επίσης το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών Αθήνας στην παρουσία της Υφυπουργού 
για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια κ. Μαρίας Συρεγγέλα. 
Πραγματοποιήθηκαν εξάλλου συναντήσεις της Προέδρου με τον πρόεδρο 
της εκτελεστικής επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και με τον συντονιστή του τηλεοπτικού 
σταθμού της Βουλής των Ελλήνων και την προϊσταμένη του Γραφείου Τύπου 
και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης, καθώς και επίσκεψή της στο τμήμα της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, που στεγάζεται στο πρώην Δημόσιο 
Καπνεργοστάσιο.

Μεταξύ 24ης και 26ης Οκτωβρίου 2021, έπειτα από σχετική πρόσκληση της 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης 
της Αρμενίας κ. Alen Simonyan πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην 
Κύπρο. Τον κ. Simonyan πλαισίωναν οι βουλευτές κ. Sisak Gabrielyan, Babken 
Tunyan και Vahagn Aleksanyan και υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες της 
Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας. Την αντιπροσωπία συνόδευσε ο πρέσβης της 
Αρμενίας στην Κύπρο, με έδρα την Αθήνα, κ. Fadey Charchoghlyan.

Ο κ. Simonyan και τα μέλη της αντιπροσωπίας είχαν συνάντηση με την 
Πρόεδρο της Βουλής και με τον πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ομάδας Φιλίας 
Κύπρου-Αρμενίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πραγματοποιήθηκαν 
επίσης χωριστές συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας 
και με τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα. Ο κ. Simonyan 
και τα μέλη της αντιπροσωπίας είχαν εξάλλου συναντήσεις με τον δήμαρχο 
και μέλος του δημοτικού συμβουλίου Λευκωσίας και με τον δήμαρχο 
Αμμοχώστου και επισκέφθηκαν, αντίστοιχα, τη γραμμή κατάπαυσης του 
πυρός στην οδό Λήδρας και στη Δερύνεια, από όπου αντίκρυσαν την 
κατεχόμενη Αμμόχωστο. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συζητήθηκε η προοπτική για δημιουργία τριμερούς 
πλαισίου κοινοβουλευτικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αρμενίας, στα 
πρότυπα μηχανισμού συνεργασίας που έχει εγκαθιδρυθεί στο επίπεδο των 
Υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών. 

Μεταξύ της 31ης Οκτωβρίου και 2ας Νοεμβρίου 2021, η Πρόεδρος της Βουλής 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Βελιγράδι μετά από σχετική πρόσκληση 
του Προέδρου της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας κ. Ivica Dačić. Πέραν της 
συνάντησής της με τον Σέρβο ομόλογό της, η Πρόεδρος της Βουλής έγινε 
δεκτή από την Πρωθυπουργό της Σερβίας κ. Ana Brnabić και τον Πατριάρχη 
Σερβίας κ. Πορφύριο. Είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό 
Εξωτερικών κ. Nikola Selaković, τον Υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού 
κ. Vanja Udovičić, την πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Σερβίας-Κύπρου στο 
σερβικό κοινοβούλιο κ. Biljana Pantic Pilja, καθώς και με αντιπροσωπία του 
Δικτύου Γυναικών Βουλευτών. Σε ένα θερμότατο κλίμα η Πρόεδρος της 
Βουλής προσφώνησε την ολομέλεια της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας, 
στην παρουσία μελών της κυβέρνησης, του διπλωματικού σώματος στο 
Βελιγράδι και άλλων επισήμων. 
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Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του διακοινοβουλευτικού διαλόγου η 
Πρόεδρος της Βουλής ανέλαβε πρωτοβουλία για τη δημιουργία μηχανισμού 
τριμερούς συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-
Σερβίας.
 
Mεταξύ 17ης και 19ης Νοεμβρίου 2021 o Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της 
Ουγγαρίας κ. László Kövér πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τον 
κ. Kövér συνόδευαν ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και της 
Ομάδας Φιλίας Ουγγαρίας-Κύπρου στην ουγγρική Εθνοσυνέλευση κ. Zsolt 
Csenger-Zalán, ο πρέσβης της Ουγγαρίας στην Κύπρο, με έδρα την Αθήνα 
κ. Εrik Haupt και υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Πέραν της συνάντησης με την Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Kövér είχε χωριστές 
συναντήσεις με τον αναπληρωτή πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ομάδας Φιλίας 
Κύπρου-Ουγγαρίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και με τον Υπουργό 
Εξωτερικών. Επισκέφθηκε επίσης τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός στην 
παλιά Λευκωσία και στη Δερύνεια.

Μεταξύ 14ης και 17ης Φεβρουαρίου 2022 ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Κοινοτήτων του ΗΒ, Sir Lindsay Hoyle πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην 
Κύπρο κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η 
επίσκεψη του κ. Hoyle αποτελεί ορόσημο για τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις 
Κύπρου-ΗΒ, καθώς είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε 
Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του ΗΒ στην Κύπρο.

O κ. Hoyle έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είχε χωριστές 
συναντήσεις με την Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Εξωτερικών 
και τον πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Επίσης, προσφώνησε ειδική συνεδρία της 
ολομέλειας του σώματος και συμμετείχε μαζί με την Πρόεδρο της Βουλής σε 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φοιτητές και φοιτήτριες πανεπιστημίων 
με θέμα «Κοινοβούλια και Δημοκρατία: κοινοβουλευτική διαφάνεια στην 
πράξη». 

Στο πλαίσιο των συναντήσεων η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τη 
σημασία της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στην περαιτέρω ανάπτυξη 
των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε διμερές και πολυμερές επίπεδο 
και ειδικότερα στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 
όπως της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού και της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από σχετικό αίτημα της Προέδρου 
της Βουλής, ο κ. Hoyle δεσμεύτηκε να αναλάβει πρωτοβουλία, είτε σε διμερές 
επίπεδο είτε στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, προς επίλυση του προβλήματος 
των υψηλών διδάκτρων για Κυπρίους φοιτητές σε βρετανικά πανεπιστήμια 
μετά το Brexit.

Μεταξύ 6ης και 10ης Ιουνίου 2022 ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
της Ιρλανδίας κ. Seán Ó Fearghaíl, συνοδευόμενος από τους βουλευτές κ. 
Brendan Howlin και Rúairí Ó Murchú, καθώς και από υψηλόβαθμα υπηρεσιακά 
στελέχη, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιρλανδίας 
είχαν συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής, τους Υπουργούς Εξωτερικών 
και Εσωτερικών, τον πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και τον Επίτροπο Προεδρίας για 
Ανθρωπιστικά Θέματα. Ο κ. Ó Fearghaíl προσφώνησε επίσης την ολομέλεια 
της Βουλής και απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Ναυτιλίας, που διοργάνωσε το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη 
Ναυτιλία στη Λάρνακα. Εξάλλου, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Ιρλανδίας είχαν συνάντηση με Κυπρίους βουλευτές 
της επαρχίας Αμμοχώστου και με τον αντιδήμαρχο και μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου Αμμοχώστου στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου στη Δερύνεια.
 
Κατά τις συναντήσεις εκφράστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση 
των άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των κοινοβουλίων τους 
σε διμερές, ευρωπαϊκό και πολυμερές επίπεδο, στη βάση κοινών αρχών. 
Επαναβεβαιώθηκε η αμοιβαία στήριξη από ιρλανδικής πλευράς στις 
προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τα σχετικά 
ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και στο έργο 
της ΔΕΑ και από κυπριακής πλευράς όσον αφορά στην πλήρη εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου Ιρλανδίας/Βορείου Ιρλανδίας στη Συμφωνία Αποχώρησης του 
ΗΒ από την ΕΕ προς διαφύλαξη της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. 
Διαπιστώθηκαν εκατέρωθεν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς 
συνεργασίας, ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού 
και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Ο κ. Ó Fearghaíl εξέφρασε 
την πρόθεσή του να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Ομάδες Φιλίας

Μεταξύ 9ης και 12ης Νοεμβρίου 2021 αντιπροσωπία της Διακομματικής 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο (APPG-CY) στο Βρετανικό 
Κοινοβούλιο πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο. Η 
αντιπροσωπία έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και είχε χωριστές συναντήσεις 
με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον Επίτροπο Προεδρίας 
για Ανθρωπιστικά Θέματα, τον πρόεδρο και μέλη της Ένωσης Κατεχόμενων 
Δήμων και τον δήμαρχο και μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου στη Δερύνεια. 

Μεταξύ 29ης Νοεμβρίου και της 1ης Δεκεμβρίου 2021 αντιπροσωπία της Ομάδας 
Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, αποτελούμενη από την 
πρόεδρο κ. Nadia Essayan και τα μέλη κ. Florence Granjus και Sophie Mette, 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Κύπρο κατόπιν πρόσκλησης της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.

Η αντιπροσωπία έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είχε επίσης χωριστές συναντήσεις 
με τον πρόεδρο και μέλη της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Γαλλίας, τους Υπουργούς 
Εξωτερικών και Εσωτερικών και με τον αντιδήμαρχο Αμμοχώστου και μέλη 
του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου 
στη Δερύνεια. Η αντιπροσωπία επισκέφθηκε το κέντρο της Λευκωσίας, 
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συνοδευόμενη από τον αντιδήμαρχο Λευκωσίας, καθώς και το Γαλλο-
κυπριακό Σχολείο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Κύπρου. 

Κατά τις συναντήσεις εκφράστηκαν ευχαριστίες για τη στάση αρχών και τη 
στήριξη της Γαλλίας ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ και ως ευρωπαϊκής δύναμης όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα και 
τις προσπάθειες επίλυσής του. Τονίστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω 
εμβάθυνση της συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας, στη βάση κοινών αρχών προς 
επίτευξη κοινών στόχων, σε διμερές, ευρωπαϊκό και πολυμερές επίπεδο. Από 
κυπριακής πλευράς σημειώθηκαν τα φιλογαλλικά αισθήματα του κυπριακού 
λαού και από γαλλικής πλευράς η σημασία της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου, 
ειδικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συζητήθηκαν εξάλλου οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος ως το κράτος μέλος της ΕΕ 
που δέχεται τους περισσότερους αιτητές ασύλου κατ’ αναλογίαν πληθυσμού, 
συνεπεία της διοχέτευσης από την Τουρκία παράτυπων μεταναστών μέσω 
των κατεχομένων στις περιοχές υπό τον έλεγχο της ΚΔ.

Μεταξύ 3ης και 6ης Μαΐου 2022 ο πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της τσεχικής Βουλής πραγματοποίησαν επίσκεψη 
στην Κύπρο, κατόπιν εκφρασθείσας επιθυμίας της τσεχικής πλευράς υπό 
το φως της ανάληψης από την Τσεχία της Προεδρίας του Συμβουλίου της 
ΕΕ (2ο εξάμηνο 2022) και ύστερα από σχετική πρόσκληση του προέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Της 
αντιπροσωπίας ηγείτο ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της τσεχικής Βουλής κ. Ondřej Benešík και σε αυτή συμμετείχαν τα μέλη 
κ. Marie Pošarová και κ. Martin Exner. 

Η τσεχική αντιπροσωπία έγινε δεκτή από την Πρόεδρο της Βουλής και είχε 
χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τους Υπουργούς 
Εξωτερικών και Εσωτερικών, τον δήμαρχο Λευκωσίας και τον αντιδήμαρχο 
Αμμοχώστου και επισκέφθηκε τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός στην παλιά 
Λευκωσία και στη Δερύνεια. 

Σε όλες τις συναντήσεις σημειώθηκαν οι άριστες σχέσεις φιλίας και 
συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Τσεχίας στη βάση κοινών αρχών και αξιών.  
Εκφράστηκε εκατέρωθεν η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών 
σχέσεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο στο πλαίσιο της Τσεχικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ και των αντίστοιχων επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
στα δύο κοινοβούλια.

Τριμερείς συνεργασίες 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο δρομολογήθηκε η εγκαθίδρυση μηχανισμού 
συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, με 
συμμετοχή της Γερουσίας των ΗΠΑ («3+1»), βάσει σχετικής πρόνοιας στον 
νόμο «US-Greece Defence & Inter-Parliamentary Partnership Act/2021», που 
κατέθεσαν οι γερουσιαστές Rοbert Menendez και Marco Rubio ως τροπολογία 
στον «Περί εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας Νόμο του 2022». Ο μηχανισμός 
αυτός θα αποτελέσει την κοινοβουλευτική συνιστώσα της διαδικασίας «3+1», 
που εγκαινιάστηκε από τις κυβερνήσεις των τεσσάρων χωρών τον Μάρτιο 
του 2019. 
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Στις 14 και 15 Μαρτίου 2022 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πήρε μέρος στην 3η Συνάντηση 
Νοτίου Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, που συνδιοργάνωσαν το 
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η εφημερίδα «Καθημερινή» και το 
Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, στην Ουάσιγκτον. Με την ευκαιρία 
αυτή, συμμετείχε ως ομιλητής σε δείπνο εργασίας με θέμα την εγκαθίδρυση 
του μηχανισμού κοινοβουλευτικής συνεργασίας «3+1», στο οποίο ήταν 
επίσης ομιλητές ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας 
κ. Robert Menendez και οι επικεφαλής των αντίστοιχων αντιπροσωπιών της 
Βουλής των Ελλήνων και της ισραηλινής Κνεσσέτ στον Διακοινοβουλευτικό 
Διάλογο «3+1» κ. Ντόρα Μπακογιάννη και Yossi Shain, αντίστοιχα.
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων είχε παράλληλα χωριστές συναντήσεις με την Αναπληρώτρια 
Υφυπουργό Εξωτερικών για τη Δυτική Ευρώπη και την ΕΕ κ. Molly Montgomery 
και την Αναπληρώτρια Υφυπουργό Εξωτερικών για τη Νότια Ευρώπη και 
τον Καύκασο κ. Erika Olson και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ. Gus Billirakis, Ted Deutch, Chris Pappas και Nicole Malliotakis.

3.  Ευρωπαϊκές και πολυμερείς δραστηριότητες

Η Βουλή των Αντιπροσώπων διά της Προέδρου και μελών της συμμετέχει 
ενεργά σε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες της ΕΕ, καθώς και διεθνών 
και περιφερειακών οργανισμών. Συχνή είναι επίσης η επικοινωνία της 
Προέδρου του σώματος με Προέδρους κοινοβουλίων άλλων χωρών και 
διεθνών οργανισμών για θέματα ειδικού για την Κύπρο ή ευρύτερου 
ενδιαφέροντος. 

Διαβήματα και επιστολές της Προέδρου της Βουλής 

Εξ αφορμής των νέων τουρκικών προκλήσεων στην περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου, η Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε τον Ιούλιο του 2021 και 
τον Μάιο του 2022 δύο επιστολές-διαβήματα σε ομολόγους της διάφορων 
κρατών και διεθνών και περιφερειακών κοινοβουλευτικών οργανισμών, 
περιλαμβανομένης της Προέδρου του ΕΚ.
 
Στην τελευταία επιστολή της η Πρόεδρος της Βουλής υπογραμμίζει ότι οι 
τουρκικές επιδιώξεις για αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης περιοχής 
της Αμμοχώστου αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ειδικότερα των 
Ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992), και ότι οι παράνομες αυτές ενέργειες 
υπονομεύουν τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς 
επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος. 
Η Πρόεδρος της Βουλής καταγγέλλει επίσης την απαράδεκτη αξίωση της 
τουρκικής πλευράς για λύση «δύο κρατών», την οποία άλλωστε απορρίπτει 
ρητά η διεθνής κοινότητα. Απευθύνει δε επείγουσα έκκληση στους 
ομολόγους της να καταδικάσουν και να αντιδράσουν έντονα στις παραβιάσεις 
του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κύπρο από την 
Τουρκία, όπως ορθά έπραξε η διεθνής κοινότητα κινητοποιούμενη ενάντια σε 
ανάλογες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από τη Ρωσία στην Ουκρανία. 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Κύπρος
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Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο το κυπριακό πρόβλημα και οι επιμέρους 
πτυχές του, καθώς και θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Κύπρο, 
αλλά και ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος κυριάρχησαν 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) και του ECPRD, καθώς και μέσω της Μόνιμης Αντιπροσώπου της 
Βουλής στο ΕΚ. 

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας της Προέδρου της Βουλής με την Πρόεδρο 
του ΕΚ η κ. Roberta Metsola απέστειλε τον Ιούνιο 2022 απαντητική επιστολή 
στο πιο πρόσφατο διάβημα της Προέδρου της Βουλής για το θέμα της 
Αμμοχώστου. Σε αυτήν καταδικάζει τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας 
στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, οι οποίες «παραβιάζουν τα 
Ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗE 
και υπονομεύουν τις προσπάθειες επανέναρξης των απευθείας συνομιλιών 
για επίτευξη συνολικής και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα» και 
υποστηρίζει την επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων στους νόμιμους 
κατοίκους της υπό την προσωρινή διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.
 
Τον Ιανουάριο του 2022 η Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε συλλυπητήρια 
επιστολή στην τότε 1η Αντιπρόεδρο του ΕΚ κ. Roberta Metsola για τον θάνατο 
του τέως Προέδρου του ΕΚ David Maria Sassoli και παρέστη στην κηδεία 
του στη Ρώμη, καθώς και στην τελετή που πραγματοποιήθηκε εις μνήμην 
του στο πλαίσιο Ειδικής Συνόδου της ολομέλειας του ΕΚ στο Στρασβούργο, 
εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Πρόεδρος της Βουλής 
απέστειλε συνακόλουθα συγχαρητήρια επιστολή στην κ. Metsola για την 
εκλογή της ως Προέδρου του ΕΚ, καθώς και επίσημη πρόσκληση να επισκεφθεί 
την Κύπρο, την οποία αποδέχτηκε.

Τον Μάιο του 2022 η Πρόεδρος της Βουλής, ανταποκρινόμενη σε σχετικό 
αίτημα της Προέδρου του ΕΚ, απέστειλε επιστολή προς τον Ιρανό ομόλογό 
της κ. Mohammad Bagher Ghalibaf, στον οποίο απηύθυνε έκκληση να ασκήσει 
την επιρροή του για ανάκληση της απόφασης εκτέλεσης του Ιρανού πολίτη 
δόκτορα Ahmadreza Djalali.

Ψηφίσματα του ΕΚ σε σχέση με την Κύπρο

Το τελευταίο ψήφισμα του ΕΚ επί της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Τουρκία για το έτος 2021 υιοθετήθηκε στις 7 Ιουνίου 2022. Στο ψήφισμα 
διαπιστώνεται οπισθοδρόμηση όσον αφορά στις δεσμεύσεις της Τουρκίας σε 
σχέση με την ενταξιακή διαδικασία, καθώς και συνεχιζόμενη επιδείνωση της 
κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα. 

Το ψήφισμα στηλιτεύει την επιθετική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας έναντι 
της Κύπρου και της Ελλάδας και την παρενόχληση από τουρκικά πολεμικά 
πλοία ερευνητικών σκαφών που πραγματοποιούν έρευνες εντός της ΑΟΖ της 
ΚΔ. Επαναβεβαιώνεται το δικαίωμα της ΚΔ για άσκηση των κυριαρχικών της 
δικαιωμάτων εντός της ΑΟΖ της. Καλείται εκ νέου η Τουρκία να υπογράψει και 
να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η 



87

οποία αποτελεί μέρος του κεκτημένου της ΕΕ, και να αποδεχτεί την πρόσκληση 
της Κύπρου να διαπραγματευτεί καλόπιστα τη θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ 
των οικείων ακτογραμμών τους ή να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης.

Στο ψήφισμά του το ΕΚ καταδικάζει το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης 
περιοχής της Αμμοχώστου και καλεί την Τουρκία να εγκαταλείψει την 
απαράδεκτη πρότασή της για λύση «δύο κρατών», να αποσύρει τα στρατεύματά 
της από την Κύπρο και να απόσχει από κάθε μονομερή ενέργεια που εδραιώνει 
τη μόνιμη διαίρεση, όπως και από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική 
ισορροπία της Κύπρου. Ζητεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση της Κύπρου υπό την αιγίδα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ το 
συντομότερο στη βάση των συμφωνηθέντων στο Κραν Μοντανά και καλεί την 
Τουρκία να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις 
εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας της Άγκυρας έναντι 
όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της ΚΔ.

Το ΕΚ καταδικάζει επίσης την υπογραφή του λεγόμενου «πρωτοκόλλου 
οικονομικής και δημοσιονομικής συνεργασίας» Τουρκίας-ψευδοκράτους. 
Επίσης, επισημαίνεται η συνεχής αύξηση του αριθμού των αιτητών ασύλου 
στην Κύπρο και υπενθυμίζεται η υποχρέωση της Τουρκίας να λαμβάνει όλα 
τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας νέων θαλάσσιων ή 
χερσαίων οδών παράνομης μετανάστευσης προς την ΕΕ. 

Το ΕΚ υιοθέτησε άλλα δύο ψηφίσματα με αναφορές στην Κύπρο. Το 
πρώτο ψήφισμα αφορά στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν επειγόντως από 
την ΕΕ, προκειμένου να εξαλειφθούν τα νομικά κενά που διευκολύνουν 
την εκτεταμένη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, και το δεύτερο αφορά στα συστήματα 
χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές. Τα δύο ψηφίσματα 
υιοθετήθηκαν τον Οκτώβριο του 2021 και τον Μάρτιο του 2022, αντίστοιχα.

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

Στις 24 Νοεμβρίου 2021 το ΕΚ ενέκρινε τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για 
το οικονομικό έτος 2022, στον οποίο περιλαμβάνεται χρηματοδοτική στήριξη 
για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας. Το κονδύλι που δεσμεύτηκε για το έτος 2022 ανέρχεται στα 
€32.402.525 σε αναλήψεις υποχρεώσεων και στα €5.000.000 σε πληρωμές, 
περιλαμβανομένης οικονομικής στήριξης στη Διερευνητική Επιτροπή για 
τους Αγνοουμένους στην Κύπρο (ΔΕΑ) και στη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή 
για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Τον Ιούνιο 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υπέγραψε νέα συμφωνία, η οποία προβλέπει πρόσθετο ποσό €2.500.000 για τη 
στήριξη του έργου της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά 
για τα έτη 2022-2025.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της 
συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και εθνικών κοινοβουλίων

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου 
της ΕΕ ανέλαβαν η Σλοβενία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021), η Γαλλία 
(Ιανουάριος-Ιούνιος 2022) και η Τσεχία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2022). Στο 
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πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης των τριών Προεδριών οι πλείστες 
των καθιερωμένων κοινών συναντήσεων 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 Σλοβενικής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της ΕΕ η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Υγείας συμμετείχε στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης 
σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής για την 
Καταπολέμηση του Καρκίνου του ΕΚ με θέμα τις απόψεις των εθνικών 
κοινοβουλίων για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου.

Στις 8 Νοεμβρίου 2021 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετείχε σε διαδικτυακή 
διακοινοβουλευτική συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή του ΕΚ.

Στις 16 Νοεμβρίου 2021 μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε διαδικτυακά στην 11η 

Συνάντηση των Κοινοβουλίων Ασίας και Ευρώπης με τίτλο «Η ενίσχυση της 
κοινοβουλευτικής συνεργασίας για την ειρήνη και την αειφόρο ανάπτυξη εν 
καιρώ πανδημίας και μετά», που διοργάνωσε το κοινοβούλιο της Καμποτίας. 
Θέματα συζήτησης ήταν η διακοινοβουλευτική συνεργασία για την ειρήνη, 
την ασφάλεια και την ευημερία, η προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης 
μετά την πανδημία, καθώς και η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και η 
ασφάλεια των υδάτινων πόρων υπό το φως της κλιματικής αλλαγής. 

Στις 18 Νοεμβρίου 2021 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συμμετείχε σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική 
συνάντηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του 
ΕΚ. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται του καταρτισμού των εθνικών 
στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 αντιπροσωπία της Βουλής, με επικεφαλής τον 
πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως και μέλη τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και τον αναπληρωτή πρόεδρο 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
συμμετείχε σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ 
με θέμα την κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ. Έγινε ανταλλαγή 
απόψεων για την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου 
για το 2021. 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών συμμετείχε στην 3η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη 
Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ευρώπη, που 
συνδιοργανώθηκε από το ΕΚ και το σλοβενικό κοινοβούλιο. Συζητήθηκαν 
η πολυεπίπεδη συνεργασία για την εκπόνηση συμφωνιών για τη μετανάστευση 
με τρίτες χώρες και η εσωτερική διάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου.

Την 1η Φεβρουαρίου 2022 αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
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με επικεφαλής τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μέλη την αναπληρώτρια πρόεδρο 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
και άλλο μέλος της ίδιας επιτροπής, συμμετείχε σε διακοινοβουλευτική 
συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων του ΕΚ με τα εθνικά κοινοβούλια. Θέμα της συνάντησης ήταν 
η αξιολόγηση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία 
στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης.  

Στις 2 Μαρτίου 2022 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετείχε διαδικτυακά στη Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων και αρμοδίων για 
τον ψηφιακό χώρο και το διάστημα του ΕΚ, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήθηκαν η στρατηγική 
αυτονομία στις βιομηχανίες του μέλλοντος και στον τομέα της ενέργειας και 
οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής επισιτιστικής κυριαρχίας. 

Την 21η και στις 22 Μαρτίου 2022 αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από 
τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, 
την αναπληρώτρια πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και το 
μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού, συμμετείχε στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών των 
εθνικών κοινοβουλίων και του ΕΚ με θέμα τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τους 
πολίτες, που πραγματοποιήθηκε στο Βαλ Ντε Λουάρ της Γαλλίας. Συζητήθηκαν 
η ΚΓΠ, η βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων, ο ρόλος των περιφερειακών 
ταμείων στην ενεργειακή μετάβαση και ο αειφόρος τουρισμός στο πλαίσιο της 
Πράσινης Συμφωνίας. 

Στις 15 και 16 Μαΐου 2022 η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχαν στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη 
για τις Μεταναστευτικές Προκλήσεις, που διοργάνωσε η γαλλική Γερουσία. 
Συζητήθηκαν τα διδάγματα που αντλούνται από τη μεταναστευτική κρίση, 
ιδιαίτερα υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία, και τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ. 

Στις 27 Ιουνίου 2022 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική 
συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ με θέμα την 
πολιτική διεύρυνσης την επόμενη μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 

Στις 12 Ιουλίου 2022 ο αναπληρωτής πρόεδρος και ένα μέλος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συμμετείχαν σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική 
συνάντηση με θέμα τα δικαιώματα των Ουκρανών γυναικών που προσπαθούν 
να διαφύγουν από τον πόλεμο. Τη συνάντηση συνδιοργάνωσαν τρεις επιτροπές 
του ΕΚ, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των 
Φύλων, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και η Επιτροπή για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις 
και την Κοινωνική Ένταξη. Συζητήθηκαν οι συνθήκες υποδοχής και τα μέτρα 
προστασίας των Ουκρανών γυναικών, οι κίνδυνοι για την ασφάλειά τους και η 
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πρόσβασή τους στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, στην αγορά εργασίας, 
στη στέγαση, στην εκπαίδευση, καθώς και σε δομές παιδικής μέριμνας.

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

Στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2021 τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε 
διαδικτυακά στην 66η Διάσκεψη της COSAC στο πλαίσιο της Σλοβενικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήθηκαν τα επιτεύγματα της 
Σλοβενικής Προεδρίας, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, 
ο μελλοντικός ρόλος των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 
επίπεδο ΕΕ και η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Στις παρεμβάσεις 
τους μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στις 
αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις που δέχονται τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
ειδικότερα οι χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Κύπρος, στηλιτεύοντας την 
εργαλειοποίηση μεταναστών από ηγέτες χωρών, όπως της Τουρκίας και της 
Λευκορωσίας. Τόνισαν ότι απαιτείται η υιοθέτηση μιας αυστηρής αλλά δίκαιης 
μεταναστευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία να αντικατοπτρίζεται 
στο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. 

Μεταξύ 3ης και 5ης Μαρτίου 2022 τριμελής αντιπροσωπία συμμετείχε στην 67η 
Διάσκεψη της COSAC στο Παρίσι στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Αξιολογήθηκαν τα επιτεύγματα της Γαλλικής Προεδρίας 
και συζητήθηκαν η κρίση στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις της, το ΣΑΑ, η 
κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή μετάβαση, καθώς και η πορεία των εργασιών 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Στις παρεμβάσεις τους τα μέλη 
της αντιπροσωπίας υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης ανάπτυξης των γηγενών 
ενεργειακών κοιτασμάτων της ΕΕ, όπως των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της 
Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν «καύσιμο γεφύρωσης» 
για τη μετάβαση της ΕΕ σε μια οικονομία απαλλαγμένη από ανθρακούχες 
εκπομπές και απεξαρτημένη από τις ενεργειακές εισαγωγές από τρίτες χώρες. 
Υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης σε 
επίπεδο ΕΕ και διασφάλισης του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 
προσφύγων, ανεξαρτήτως προέλευσης. Όσον αφορά στο ουκρανικό ζήτημα, 
οι Κύπριοι βουλευτές επισήμαναν ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
συνιστά εισβολή στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, κατά τον ίδιο τρόπο που 
η Τουρκία εισβάλλει στις ίδιες αρχές και αξίες με τη συνεχιζόμενη κατοχή 
της Κύπρου. Οι εργασίες της Διάσκεψης ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση 
Διακήρυξης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της 66ης και 67ης Διάσκεψης της COSAC υιοθετήθηκαν η 36η και η 
37η εξαμηνιαία έκθεση των εργασιών της COSAC, αντίστοιχα.

Στις 12 Οκτωβρίου 2021 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε διαδικτυακά σε 
άτυπη ανταλλαγή απόψεων των Προέδρων της COSAC με την Εκτελεστική 
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ψηφιακής Μετάβασης. 
Συζητήθηκε η προτεινόμενη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και αγορές. 

Στις 14 Ιανουαρίου 2022 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε διαδικτυακά στη 
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Συνάντηση των Προέδρων της COSAC στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας, 
οι νέες μέθοδοι εργασίας στο πλαίσιο της COSAC και τα επιτεύγματα και το 
μέλλον του ευρώ με την ευκαιρία της 20ής επετείου του ενιαίου ευρωπαϊκού 
νομίσματος. Σε παρέμβασή του ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε ότι, για 
να είναι εφικτός ο στόχος της οικοδόμησης μιας ισχυρής και κυρίαρχης ΕΕ 
στον κόσμο, είναι σημαντικό η ΕΕ να μιλά με ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή 
και οι δράσεις της να είναι συγκεκριμένες και αξιόπιστες. Επίσης, επέκρινε 
την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζοντας ότι είναι επάναγκες τα 
κράτη μέλη να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για το Νέο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο. 

Στις 10 και 11 Ιουλίου 2022 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε στη Συνάντηση των 
Προέδρων της COSAC στην Πράγα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήθηκαν οι 
προτεραιότητες της Τσεχικής Προεδρίας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε παρέμβασή του o Κύπριος βουλευτής 
επισήμανε ότι η διαφύλαξη της ειρήνης, της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί την κύρια προτεραιότητα 
της ΕΕ συνεπεία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Για την προάσπιση 
αυτών των θεμελιωδών αξιών, ανέφερε, η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενότερα 
με το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και όλα τα δημοκρατικά 
κράτη. Υπογράμμισε επίσης ότι η στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυταρχικά 
καθεστώτα, όπως της Ρωσίας του Πούτιν και της Τουρκίας του Ερντογάν, πρέπει 
να είναι σταθερή και αυστηρή προς υπεράσπιση της διεθνούς τάξης. Επιπλέον, 
ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων συνυπέγραψε επιστολή στήριξης του ουκρανικού κοινοβουλίου 
κατά της ρωσικής προπαγάνδας. 

Στο πλαίσιο των Συναντήσεων των Προέδρων της COSAC εγκρίθηκαν από 
τους Προέδρους τα ερωτηματολόγια το οποία αποστέλλονται στα εθνικά 
κοινοβούλια για απάντηση, με στόχο τη σύνταξη από τη Μόνιμη Γραμματεία 
της COSAC της 37ης και της 38ης Εξαμηνιαίας Έκθεσης.
 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτέλεσε μοναδικό εγχείρημα 
συμμετοχικής δημοκρατίας, αφού για πρώτη φορά τα τρία θεσμικά όργανα 
της ΕΕ, το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τα εθνικά 
κοινοβούλια και τους Ευρωπαίους πολίτες, συζήτησαν, για να διαμορφώσουν το 
νέο όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Η εναρκτήρια σύνοδος της ολομέλειας 
και η πανηγυρική τελετή λήξης της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκαν στο 
Στρασβούργο στις 19 Ιουνίου 2021 και στις 9 Μαΐου 2022, αντίστοιχα. 

Πραγματοποιήθηκαν επτά σύνοδοι της ολομέλειας, καθώς και αριθμός 
συναντήσεων των ομάδων εργασίας (ΟΕ) της Διάσκεψης. Οι εργασίες 
διεξήχθησαν βάσει εννέα θεματικών ΟΕ: Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, 
υγεία, ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, η 
ΕΕ στον κόσμο, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, ευρωπαϊκή δημοκρατία, μετανάστευση και εκπαίδευση, 
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός. 
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Τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ως 
επικεφαλής και τρεις βουλευτές, συμμετείχε στις ΟΕ για τη μετανάστευση, 
την ισχυρότερη οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εργοδότηση, τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Η κυπριακή 
αντιπροσωπία συμμετείχε σε όλες τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις των 
εθνικών κοινοβουλίων που προηγήθηκαν των συνόδων της Διάσκεψης και 
είχαν ως αντικείμενο συζήτησης την επιτευχθείσα πρόοδο των εργασιών της 
κάθε ΟΕ. Η κυπριακή αντιπροσωπία είχε ενεργό συμβολή στη διαμόρφωση των 
προτάσεων των ΟΕ, οι οποίες εγκρίθηκαν από την ολομέλεια και προωθήθηκαν 
στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης. Της Εκτελεστικής Επιτροπής 
συμπροεδρεύουν τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε αυτήν συμμετέχει η 
Προεδρική Τρόικα της COSAC με καθεστώς μόνιμου παρατηρητή. 

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2021 τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής 
συμμετείχε στη δεύτερη σύνοδο της ολομέλειας στο Στρασβούργο. Οι ΟΕ 
συνεδρίασαν για πρώτη φορά, θέτοντας τις προτεραιότητες και προσδοκίες 
τους στο πλαίσιο της Διάσκεψης.

Την 21η και στις 22 Ιανουαρίου 2022 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε 
διαδικτυακά στην τρίτη σύνοδο της ολομέλειας της Διάσκεψης. Οι ΟΕ 
ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών αντίστοιχων θεματικών Ομάδων 
Ευρωπαίων Πολιτών (ΟΕΠ) για τις αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου 
και την ασφάλεια, την ευρωπαϊκή δημοκρατία, την κλιματική αλλαγή και το 
περιβάλλον και την υγεία. Οι συστάσεις των ΟΕΠ αποτέλεσαν τη βάση για τη 
διαμόρφωση των προτάσεων των ΟΕ προς την ολομέλεια. 

Στις 11 και 12 Μαρτίου 2022 τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε 
στην τέταρτη σύνοδο της ολομέλειας της Διάσκεψης στο Στρασβούργο, κατά 
την οποία έγινε παρουσίαση από αντίστοιχες ΟΕΠ της επιτευχθείσας προόδου 
στις θεματικές της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του 
αθλητισμού, της ισχυρότερης οικονομίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των 
θέσεων εργασίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ΕΕ στον κόσμο και της 
μετανάστευσης. Οι συστάσεις των ΟΕΠ αποτέλεσαν τη βάση για διαμόρφωση 
των προτάσεων των ΟΕ προς την ολομέλεια. Θέμα συζήτησης ήταν επίσης ο 
αντίκτυπος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 

Στις 25 και 26 Μαρτίου 2022 ο επικεφαλής και άλλο ένα μέλος της αντιπροσωπίας 
της Βουλής συμμετείχαν με φυσική παρουσία στην πέμπτη σύνοδο της 
ολομέλειας της Διάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, ενώ 
άλλα δύο μέλη συμμετείχαν διαδικτυακά. Στις ΟΕ συζητήθηκαν τα πρώτα 
προσχέδια προτάσεων για τις θεματικές εκάστης, επί των οποίων κατατέθηκαν 
σχετικές τροπολογίες και εισηγήσεις. Εκπρόσωποι των ΟΕ παρουσίασαν 
ακολούθως στην ολομέλεια την επιτευχθείσα πρόοδο στις εργασίες τους και 
αντάλλαξαν απόψεις με εμπλεκόμενους φορείς.
 
Στις 8 και 9 Απριλίου 2022 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε διαδικτυακά 
στην έκτη σύνοδο της ολομέλειας της Διάσκεψης. Οι ΟΕ οριστικοποίησαν τα 
κείμενα των προτάσεών τους και υπέβαλαν τις εκθέσεις τους στην ολομέλεια, 
όπου διεξήχθη συζήτηση για κάθε θεματική της Διάσκεψης. 

Στις 29 και 30 Απριλίου 2022 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην 
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έβδομη σύνοδο της ολομέλειας της Διάσκεψης στο Στρασβούργο, όπου 
έγιναν οι τελικές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων. Η ολομέλεια ενέκρινε τις 
προτάσεις των ΟΕ για σκοπούς υποβολής τους στην Εκτελεστική Επιτροπή της 
Διάσκεψης και προώθησής τους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Μέλος της αντιπροσωπίας παρέστη στις 9 Μαΐου 2022, Ημέρα της Ευρώπης, 
στην πανηγυρική τελετή λήξης των εργασιών της Διάσκεψης στο Στρασβούργο, 
όπου οι Πρόεδροι του ΕΚ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου 
παρέλαβαν την έκθεση με τα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης. 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022 η Βουλή διοργάνωσε, υπό την αιγίδα της Προέδρου 
του σώματος, εκδήλωση ανοικτού διαλόγου στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης με τίτλο «Η γνώμη σας για την Ευρώπη του αύριο μετρά». 
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δοθεί βήμα στους πολίτες και ειδικότερα στους 
νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση του μέλλοντος 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Στον ανοικτό διάλογο συμμετείχαν, πέρα 
από την Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας 
στη Διάσκεψη, άλλοι βουλευτές, πολιτικοί, ξένοι αξιωματούχοι, ακαδημαϊκοί, 
εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι οργανωμένων συνόλων και πολιτών. Οι 
εισηγήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα της Βουλής και στην Πολύγλωσση Ψηφιακή Πλατφόρμα της 
Διάσκεψης. 

Μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε δύο διαδικτυακές διακοινοβουλευτικές 
συναντήσεις που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 
του ΕΚ στις 9 Φεβρουαρίου και στις 17 Μαΐου 2022. Συζητήθηκαν τα επόμενα 
βήματα για την υλοποίηση των προτάσεων της Διάσκεψης, ειδικότερα σε 
περίπτωση που απαιτείται αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ.
 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε διαδικτυακά 
στη 19η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ στο 
πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Σλοβενικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Έγινε ανταλλαγή απόψεων με τον Ύπατο Εκπρόσωπο 
της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για τις 
προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ. Τη Διάσκεψη 
απασχόλησαν επίσης το θέμα της επανεξέτασης της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ υπό το φως νέων διεθνών προκλήσεων, η ενίσχυση της περιφερειακής 
συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσω της ΚΠΑΑ 
και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων για την πολιτική προστασία της ΕΕ και τη 
ρήτρα αλληλεγγύης.
 
Στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε 
στην 20ή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης 
της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Η ημερήσια διάταξη της 
Διάσκεψης τροποποιήθηκε εκτάκτως με μοναδικό θέμα συζήτησης την κρίση 
στην Ουκρανία. Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση δήλωσης 
καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και στήριξης του ουκρανικού 
λαού. 
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Στο περιθώριο των δύο Διασκέψεων πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες 
συναντήσεις των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών της ομάδας των 
μεσογειακών χωρών της ΕΕ, γνωστής ως «GroupMed». Κατά την πρώτη 
συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και στη Λιβύη και το μεταναστευτικό ζήτημα, με κύριους ομιλητές τον Υπουργό 
Εξωτερικών της Ελλάδας και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Στη δεύτερη 
συνάντηση συζητήθηκαν οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανακατατάξεις στην 
περιοχή της Μεσογείου.

Επιπλέον, στο περιθώριο της 20ής Διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ η 
αντιπροσωπία της Βουλής είχε διμερή συνάντηση με μέλη της αντιπροσωπίας 
της γαλλικής Γερουσίας στη Διάσκεψη και άλλα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Άμυνας και Ενόπλων Δυνάμεων της γαλλικής Γερουσίας. 
Συζητήθηκαν οι διμερείς και οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας, η 
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και 
θέματα ειδικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ΚΠΑΑ.

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

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από την 
πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
ως επικεφαλής, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον αναπληρωτή πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
συμμετείχε στη διαδικτυακή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, 
τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ στο πλαίσιο της 
κοινοβουλευτικής διάστασης της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
ΕΕ. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις προκλήσεις και τις αναδυόμενες 
ευκαιρίες στην πορεία ανάκαμψης της ΕΕ και στην εισαγωγή νέων ιδίων πόρων 
για την κάλυψη του κόστους αποπληρωμής του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ.

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας υπογράμμισε ότι πρωταρχική 
προτεραιότητα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού είναι αφενός η διασφάλιση συνετής, ορθολογικής, διαφανούς 
και δίκαιης κατανομής των πόρων του κυπριακού ΣΑΑ και αφετέρου η συνάφεια 
των νομοσχεδίων με τους στόχους και τα ορόσημα που έθεσε η ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι η πανδημική κρίση οδήγησε σε 
απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της 
βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συνταξιοδότησης και υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη, δίκαιη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τόνισε ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων πρέπει προηγουμένως να 
υποβληθούν σε ενδελεχή ανάλυση αντικτύπου, βάσει και των νέων οικονομικών 
πραγματικοτήτων, προκειμένου να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των 
κρατών μελών. 
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Στις 15 και 16 Μαρτίου 2022 η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού ως επικεφαλής, ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
συμμετείχαν διαδικτυακά στην ΕΚΕ, η οποία αποτελείται από τη Διάσκεψη 
για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2022 και τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ. Τις 
δύο διαδοχικές Διασκέψεις συνδιοργάνωσαν το ΕΚ και η Γαλλική Προεδρία 
του Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήθηκαν η μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων 
πόρων της ΕΕ και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο ΜΑΑ και τα 
διδάγματα που προκύπτουν για το μέλλον. 

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας υπογράμμισε ότι η ανάκαμψη και 
η σταθερότητα δεν μπορεί να επιτευχθούν στην Ευρώπη χωρίς τον τερματισμό 
του πολέμου στην Ουκρανία και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, 
επισημαίνοντας ότι η Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει εισβολή και 
κατοχή εδαφών από μια ξένη χώρα. Η Κύπρια βουλευτής ανέφερε ότι η ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε την ανάγκη αναθεώρησης των παραμέτρων 
του ΣΑΑ και ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, 
τονίζοντας ότι η αξιοποίηση της Κύπρου στο πλαίσιο αυτό θα προσδώσει 
μοναδικό στρατηγικό πλεονέκτημα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ (ΜΟΚΕ Ευρωπόλ) 

Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2021 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε διαδικτυακά 
στην 9η Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο συζήτησης πρότασης για την αναθεώρηση του Κανονισμού της 
Ευρωπόλ ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας εξέφρασε προβληματισμό 
για συγκεκριμένη πρόνοια βάσει της οποίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η 
Ευρωπόλ θα μπορεί να ανταλλάζει προσωπικά δεδομένα με τρίτες χώρες για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση του εγκλήματος. Ζήτησε να ενημερωθεί για 
τις εγγυήσεις που μπορεί να παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στη 
συμμόρφωση των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ. Ο Κύπριος βουλευτής 
επικαλέστηκε ως παράδειγμα την Τουρκία, για την οποία η τελευταία έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνει, μεταξύ πολλών άλλων ελλείψεων, 
σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 
Σε παρέμβασή του σε συζήτηση για το κυβερνοέγκλημα στην ΕΕ με έμφαση 
στη διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέλος της αντιπροσωπίας 
υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει στην ετοιμασία 
ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου, το οποίο αφενός να προστατεύει την ιδιωτική 
ζωή και τα προσωπικά δεδομένα και αφετέρου να εξασφαλίζει την πρόληψη 
και αποτελεσματική διερεύνηση του κυβερνοεγκλήματος και της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών.

Σε συζήτηση για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ άλλο μέλος της αντιπροσωπίας χαιρέτισε 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Χρηματοπιστωτικό και Οικονομικό 
Έγκλημα, επισημαίνοντας ότι αναφύονται νέες ψηφιακές προκλήσεις που 
σχετίζονται με νέους τρόπους διαχείρισης και διάθεσης κονδυλίων της ΕΕ. 
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Επισήμανε επίσης ότι επιβάλλεται αποτελεσματικότερη συλλογή και χρήση 
δεδομένων, περισσότερη διαφάνεια και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των 
κρατών μελών, αλλά και ανάπτυξη κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών, όπως 
η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2022 τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε 
διαδικτυακά στη 10η Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ στο πλαίσιο της 
κοινοβουλευτικής διάστασης της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε συζήτηση για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Ευρωπόλ ο επικεφαλής 
της κυπριακής αντιπροσωπίας εξέφρασε ανησυχία για το ότι, σύμφωνα με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, η Ευρωπόλ δεν έχει συμμορφωθεί 
πλήρως με τις απαιτήσεις του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων 
και ζήτησε ενημέρωση για το πώς οι ανησυχίες αυτές μπορεί να ξεπεραστούν, 
χωρίς να διακυβεύονται οι αναλυτικές δυνατότητες της Ευρωπόλ.

Επίσης, σε συζήτηση για τη συνεισφορά της Ευρωπόλ στην καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης μεταναστών μέλος της αντιπροσωπίας υπογράμμισε 
ότι η παράτυπη μετανάστευση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση 
κατασταλτικών και αποτρεπτικών μηχανισμών και ότι οι αρχές της αλληλεγγύης 
και της δίκαιης κατανομής βαρών πρέπει να διέπουν το υπό συζήτηση Νέο 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας σημείωσε ως πολύ θετική εξέλιξη την 
υπογραφή μνημονίου συναντίληψης για τη διαχείριση της μετανάστευσης 
μεταξύ της ΚΔ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιων οργανισμών της 
ΕΕ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το μνημόνιο θα ενισχύσει τις δυνατότητες 
αποτροπής της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης από την Τουρκία εις 
βάρος της Κύπρου.

Συναντήσεις/τηλεδιασκέψεις με αξιωματούχους θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής είχε συνάντηση με την 
Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κ. Ylva Johansson, κατά την οποία 
συζητήθηκαν θέματα μεταναστευτικού.

Στις 12 Νοεμβρίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε το μέλος της Κύπρου 
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), το οποίο της επέδωσε την Ετήσια 
Έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2020. Προηγήθηκε 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 21η Φεβρουαρίου 2022 η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν 
τρόποι αντιμετώπισης των πολλαπλών προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί 
σήμερα η ΕΕ και έγινε μνεία στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της ΚΔ για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Στις 4 Μαρτίου 2022 η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε σε έκτακτη 
τηλεδιάσκεψη, που συγκάλεσε η Πρόεδρος του ΕΚ κ. Roberta Metsola, με τους 
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Προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ και με τη συμμετοχή 
του Προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου κ. Ruslan Stefanchuk για την 
κρίση στην Ουκρανία. Σε παρέμβασή της η Πρόεδρος της κυπριακής Βουλής 
υπογράμμισε την ξεκάθαρη θέση της ΚΔ υπέρ της τήρησης των αρχών της 
διεθνούς νομιμότητας.

Στις 6 Μαΐου 2022 η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε την Επίτροπο της ΕΕ 
για θέματα Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας 
κ. Mariya Gabriel στο πλαίσιο της συμμετοχής της, ως κεντρικής ομιλήτριας, 
στο Democracy Forum, το οποίο διοργανώθηκε από το Γραφείο του Επιτρόπου 
του Πολίτη σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά 
στην Κύπρο. 

Στις 12 Μαΐου 2022 η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε την Επίτροπο της ΕΕ 
για την Ισότητα κ. Helena Dalli. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα 
αρμοδιότητας της Επιτρόπου. 

Στις 3 Ιουνίου 2022 η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο της ΕΕτΠ 
κ. Απόστολο Τζιτζικώστα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε ο γενικότερος 
ρόλος των τοπικών αρχών στην οικοδόμηση στενότερης σχέσης μεταξύ της 
ΕΕ και των περιφερειών και στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Στις 8 Ιουλίου 2022 η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τους Κυπρίους 
ευρωβουλευτές, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών και του προέδρου 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 
Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο αναληφθείσας πρωτοβουλίας της 
Προέδρου της Βουλής για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής 
των Αντιπροσώπων και των Κυπρίων ευρωβουλευτών και της εκατέρωθεν 
εκφρασθείσας βούλησης για τακτική ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό επί 
ευρωπαϊκών θεμάτων.

Στις 14 Ιουλίου 2022 η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε την Ελληνίδα 
ευρωβουλευτή κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως όσον αφορά στο μεταναστευτικό ζήτημα και 
στην ισότητα των φύλων. 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ)

Την 21η και στις 22 Οκτωβρίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στη 
Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των κρατών μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (ΣτΕ), που φιλοξένησε η Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα ως κύρια 
ομιλήτρια για το θέμα της οικοδόμησης ενός κοινού μέλλοντος για τους 
Ευρωπαίους πολίτες, ενώ συμμετείχε στη συζήτηση για τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αναγνώριση 
του δικαιώματος σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Στο περιθώριο της 
Διάσκεψης η Πρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις 
με ομολόγους της και συμμετείχε σε κοινή συνάντηση των Προέδρων των 
κοινοβουλίων των μικρών κρατών Ευρώπης, καθώς και σε πρόγευμα εργασίας 
με γυναίκες Προέδρους κοινοβουλίων. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 
συμμετείχαν με φυσική παρουσία στις Συνόδους της ΚΣΕΕ του Σεπτεμβρίου 
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2021, του Απριλίου 2022 και του Ιουνίου 2022 και διαδικτυακά στη Σύνοδο 
Ιανουαρίου 2022. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε επίσης σε 
Έκτακτη Σύνοδο για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Μάρτιο του 2022. 
Τα μέλη συμμετείχαν επίσης σε συνεδριάσεις επιτροπών, υποεπιτροπών και 
πολιτικών ομάδων της Συνέλευσης. 

Κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν οι επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία και συνακόλουθα ο αποκλεισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας από όλα 
τα όργανα του ΣτΕ. Τα μέλη της αντιπροσωπίας συνέχισαν το έργο διαφώτισης 
βουλευτών άλλων εθνικών αντιπροσωπιών και αξιωματούχων του οργανισμού 
για το κυπριακό πρόβλημα και επιμέρους πτυχές του, καταδεικνύοντας τις 
ομοιότητες όσον αφορά στις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Τουρκία εις βάρος της Κύπρου και από 
τη Ρωσία εις βάρος της Ουκρανίας. Κατήγγειλαν επίσης τις εντεινόμενες 
προκλήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ της ΚΔ και στην περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου. 

Για το θέμα της Αμμοχώστου ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
απέστειλε στις 20 Μαΐου 2022 επιστολή-διάβημα στους επικεφαλής των 
εθνικών αντιπροσωπιών της ΚΣΣΕ, ζητώντας από τους ομολόγους του να 
επιδείξουν την ίδια αποφασιστικότητα έναντι κάθε κράτους που παραβιάζει 
το Διεθνές Δίκαιο και έμπρακτη αλληλεγγύη προς την Κύπρο και να ασκήσουν 
την επιρροή τους, προκειμένου να αναχαιτιστούν τα μεθοδευμένα σχέδια της 
Τουρκίας στην Αμμόχωστο. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής της Ιταλίας κ. Piero Fassino 
ορίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 ως εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής 
Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ για το θέμα «Έκκληση 
για επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της». Κατά την 
πρώτη συζήτηση του προσχεδίου της έκθεσης, τον Μάρτιο του 2022, το μέλος 
της κυπριακής αντιπροσωπίας στην επιτροπή αντέκρουσε τους γνωστούς 
ισχυρισμούς Τούρκων βουλευτών, τονίζοντας ότι οι παράνομες ενέργειες 
της Τουρκίας στην Αμμόχωστο υπονομεύουν τις προσπάθειες για επανέναρξη 
διαπραγματεύσεων προς επίτευξη λύσης στο κυπριακό πρόβλημα στη βάση 
του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ. Επισήμανε ακόμα ότι οι επιδιώξεις 
της Τουρκίας για εποικισμό της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου 
εντάσσονται στους ευρύτερους σχεδιασμούς της Άγκυρας για επιβολή λύσης 
«δύο κρατών» στην Κύπρο. Η κυπριακή αντιπροσωπία υπέβαλε επίσης σειρά 
γραπτών τροπολογιών επί του προσχεδίου της έκθεσης.
 
Μεταξύ 5ης και 8ης Ιουνίου 2022 ο Ιταλός εισηγητής πραγματοποίησε διερευνητική 
επίσκεψη στην Κύπρο, κατά την οποία έγινε δεκτός από την Πρόεδρο της 
Βουλής και είχε χωριστές συναντήσεις με τους αρχηγούς και/ή εκπροσώπους 
των κοινοβουλευτικών κομμάτων, τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Υπουργό 
Εξωτερικών, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ 
και τον δήμαρχο και μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου. Οι Κύπριοι 
αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον κ. Fassino για τις τουρκικές προκλήσεις 
στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και ευρύτερα για τις εξελίξεις 
όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και απάντησαν δεόντως σε ερωτήσεις 
του εισηγητή. Ο κ. Fassino επισκέφτηκε την περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου και πραγματοποίησε επαφές στα κατεχόμενα με εκπροσώπους 
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της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Είχε επίσης συνάντηση με τον ειδικό 
αντιπρόσωπο και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών 
στην Κύπρο, την Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο και δείπνο εργασίας με πρέσβεις κρατών μελών του ΣτΕ. Ο κ. 
Fassino αναμένεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις εργασίας σε Αθήνα και 
Άγκυρα, προτού υποβάλει την τελική έκθεσή του για έγκριση και ψήφιση από 
την ολομέλεια της ΚΣΣΕ. 

Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε ως εκπρόσωπος της 
Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην 128η και στην 131η 
Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου, 
γνωστή ως «Επιτροπή της Βενετίας», που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία τον 
Οκτώβριο του 2021 και τον Ιούνιο του 2022, αντίστοιχα. 

Τον Σεπτέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε το Τέταρτο Μέρος της Συνόδου 
της ΚΣΣΕ στο Στρασβούργο. Σε παρεμβάσεις τους στις εργασίες της 
ολομέλειας μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν στο Δεύτερο 
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για 
το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, γνωστής ως «Σύμβαση της Βουδαπέστης», 
στην κατάσταση στο Αφγανιστάν, στις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες 
στην Ευρώπη και στην ανάγκη ενδυνάμωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων, 
ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, καθώς και στην κλιματική αλλαγή και την 
κατοχύρωση του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κυπριακή αντιπροσωπία είχε επίσης 
οικονομική συνεισφορά στη διοργάνωση εκδήλωσης στο προαύλιο του ΣτΕ για 
την υποδοχή της Μικρής Αμάλ, μιας μαριονέτας ύψους 3,5 μέτρων, σύμβολο 
του αγώνα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. 

Από τις 24 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2021 μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας, 
υπό την ιδιότητα του εισηγητή της ΚΣΣΕ για την παρακολούθηση της 
τήρησης των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Μάλτας έναντι του ΣτΕ, 
πραγματοποίησε διερευνητική επίσκεψη εργασίας στη χώρα, κατά την οποία 
έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής 
της Μάλτας και είχε χωριστές συναντήσεις με πολιτειακούς αξιωματούχους, 
εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων και ανεξάρτητους θεσμούς, 
καθώς και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας. 

Στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2021 ο ίδιος βουλευτής συμμετείχε σε συνεδρία της 
Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ στη Βουδαπέστη. 
Ως εισηγητής της επιτροπής για την Ιορδανία, παρουσίασε προκαταρκτική 
έκθεσή του για την αξιολόγηση της εταιρικής σχέσης μεταξύ του κοινοβουλίου 
της Ιορδανίας και της ΚΣΣΕ.

Στις 5 Νοεμβρίου 2021 άλλο μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε διαδικτυακά 
σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ 
στο πλαίσιο της οποίας παρουσίασε την προκαταρτική ενδέκατη έκθεση της 
επιτροπής για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής για 
το ίδιο θέμα, τον Δεκέμβριο του 2021, ο ίδιος βουλευτής επισήμανε τη μη 
συμμόρφωση της Τουρκίας, ειδικότερα σε σχέση με τη διακρατική προσφυγή 
της Κύπρου κατά της Τουρκίας. Επίσης, στο πλαίσιο συζήτησης προκαταρτικής 
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έκθεσης με τίτλο «Θέτοντας τέλος στις βίαιες εξαφανίσεις στο έδαφος του 
ΣτΕ» ο Κύπριος βουλευτής υπέβαλε σημαντικές τροπολογίες για το θέμα των 
αγνοουμένων στην Κύπρο, οι οποίες έγιναν αποδεκτές. 

Μεταξύ 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2021 το ίδιο μέλος συμμετείχε ως εκπρόσωπος 
της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ στο 9ο Παγκόσμιο 
Φόρουμ για τη Δημοκρατία στο Στρασβούργο. 

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2021 ο επικεφαλής και μέλος της κυπριακής 
αντιπροσωπίας συμμετείχαν σε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ στη 
Ρώμη, κατά την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η έκθεση και το ψήφισμα του εν λόγω 
μέλους της αντιπροσωπίας για τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στους 
τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Οι δύο βουλευτές συμμετείχαν 
επίσης σε συζητήσεις για τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Πολωνίας και 
Λευκορωσίας και για τον καίριο ρόλο των ανδρών στην καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυναικών. 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021 μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε συνεδρία της 
Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ στο Παρίσι και 
πήρε μέρος σε συζητήσεις για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας σε περιόδους 
κρίσης και τη γεωπολιτική σημασία της Μεσογείου. Υπογράμμισε τη σημασία 
επίτευξης συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο και στηλίτευσε τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας 
στην Κύπρο και στην περιοχή.  

Μεταξύ 24ης και 28ης Ιανουαρίου 2022 η κυπριακή αντιπροσωπία συμμετείχε 
διαδικτυακά στις εργασίες της ολομέλειας του Πρώτου Μέρους της Συνόδου 
του 2022 της ΚΣΣΕ. Μέλος της αντιπροσωπίας επανεξελέγη ομόφωνα για 
δεύτερη συνεχή θητεία πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό, 
τη Διαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά και παρουσίασε τις 
προτεραιότητες της υποεπιτροπής για το 2022. Το ίδιο μέλος ορίστηκε 
εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στην Επιτροπή Κανονισμού, Ασυλίας 
και Θεσμικών Θεμάτων της ΚΣΣΕ. Άλλο μέλος ορίστηκε εκ νέου μέλος εκ 
μέρους της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Υποεπιτροπή για τις Διενέξεις 
Μεταξύ Κρατών Μελών του ΣτΕ για το 2022, όπου είναι εγγεγραμμένο το 
κυπριακό πρόβλημα. 

Κατά την υπό αναφορά Σύνοδο τα μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν σε 
συζητήσεις για τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις στο έδαφος του ΣτΕ, για τη 
συμβατότητα του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ με την 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την παραβίαση των δικαιωμάτων 
των παιδιών ως απόρροια της αδράνειας στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, τον ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) σε περιόδους 
κρίσης και τη χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα του ποδοσφαίρου.

Στις 14 και 15 Μαρτίου 2022 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
συμμετείχε σε Έκτακτη Σύνοδο της ΚΣΣΕ στο Στρασβούργο με θέμα τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. Λόγω της κατάφωρης παραβίασης του Καταστατικού 
του ΣτΕ από τη Ρωσία, η Συνέλευση υιοθέτησε ομόφωνα καταδικαστικό 
ψήφισμα με το οποίο καλεί την Επιτροπή Υπουργών του οργανισμού να 
αποβάλει τη Ρωσική Ομοσπονδία από το ΣτΕ και όλα τα θεσμικά του όργανα. 
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Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, αφού επισήμανε τις ομοιότητες 
μεταξύ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της εισβολής της 
Τουρκίας στην Κύπρο, απηύθυνε ερώτηση στον προεδρεύοντα της Επιτροπής 
Υπουργών του ΣτΕ, Υφυπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της 
Ιταλίας, όσον αφορά την ανάγκη λήψης αποφασιστικών μέτρων κατά κρατών 
μελών, όπως η Τουρκία, που αρνούνται να ευθυγραμμιστούν με τις κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας.

Στις 14 Απριλίου 2022 μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε συνεδρία 
της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ στο Παρίσι 
και έλαβε μέρος σε συζητήσεις για την καταπολέμηση και αποτροπή της 
υπερβολικής και αδικαιολόγητης χρήσης βίας από τις διωκτικές αρχές, για 
την αξιοποίηση κατασχεθέντων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που 
προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες και για τις νομικές πτυχές και τις 
παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων συνεπεία της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία. 

Μεταξύ 26ης και 29ης Απριλίου 2022 η κυπριακή αντιπροσωπία συμμετείχε 
στο Δεύτερο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ στο Στρασβούργο. Στο πλαίσιο 
συνεδρίας της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέλος 
της αντιπροσωπίας ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους της επιτροπής για το 
θέμα των ισχυρισμών περί συστηματικών βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας σε χώρους κράτησης σε κράτη μέλη 
του ΣτΕ.

Ο ίδιος βουλευτής στήριξε την πρωτοβουλία Έλληνα βουλευτή, παρά τις 
έντονες αντιδράσεις μελών της τουρκικής αντιπροσωπίας, για υιοθέτηση 
κοινής δήλωσης από μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών και Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας για τη φθορά και τους βανδαλισμούς που υπέστη το 
μνημείο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. 
 
Στο πλαίσιο των εργασιών της ολομέλειας ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας 
απηύθυνε ερώτηση στον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, ως 
προεδρεύουσας χώρας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ, όσον αφορά την 
υποχρέωση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ 
χωρών, όπως η Τουρκία, να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν 
κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία. Στην απάντησή του ο 
Ιταλός Πρόεδρος κάλεσε τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, περιλαμβανομένης 
της Τουρκίας, να εφαρμόσουν τις κυρώσεις και να ευθυγραμμιστούν πλήρως 
με τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕ.

Στις 16 και 17 Μαΐου 2022 μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν σε συνεδρία 
της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας στα Χανιά. Πήραν 
μέρος σε συζητήσεις για την ενίσχυση της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις, 
τη διασφάλιση της ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και 
τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη. 

Στις 3 Ιουνίου 2022, σε συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων 
και Εκτοπισμένων στο Παρίσι, μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε 
συζήτηση με θέμα την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων παροχής φροντίδας 
σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες και αναφέρθηκε στις 
δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις που δέχεται η Κύπρος συγκριτικά με 
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τον πληθυσμό της, συνεπεία της προώθησης από την Τουρκία παράτυπων 
μεταναστών μέσω των κατεχομένων στις περιοχές υπό τον έλεγχο της ΚΔ. 

Κατά τις εργασίες του Τρίτου Μέρους της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2022 στο 
Στρασβούργο, μεταξύ της 20ής και 24ης Ιουνίου 2022, ο επικεφαλής της 
κυπριακής αντιπροσωπίας κατέθεσε γραπτή ερώτηση στον Ιρλανδό Υπουργό 
Εξωτερικών και Άμυνας αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται 
να προβεί η Ιρλανδία, ως προεδρεύουσα της Επιτροπής Υπουργών, για να 
στηρίξει τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς 
επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ασκώντας πίεση στην Τουρκία, ώστε 
να εγκαταλείψει τις παράνομες ενέργειές της εις βάρος της Κύπρου και του 
λαού της. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου τα μέλη της κυπριακής 
αντιπροσωπίας παρακάθησαν σε πρόγευμα εργασίας με την Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά το οποίο συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της ολομέλειας εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 
έκθεση και ψήφισμα μέλους της αντιπροσωπίας για την επιτευχθείσα 
πρόοδο της Μάλτας και τον βαθμό συμμόρφωσής της με τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις έναντι του ΣτΕ, ειδικότερα όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τη 
δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Σε παρεμβάσεις τους στην ολομέλεια μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 
κατήγγειλαν τις συνεχείς παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Κύπρου 
και Ελλάδας από την Τουρκία, κατέρριψαν ισχυρισμούς Τούρκων βουλευτών 
για δήθεν απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και στηλίτευσαν 
τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας με την απόφαση του ΕΔΔΑ για άμεση 
απελευθέρωση του Τούρκου ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά. 

Μεταξύ 10ης και 13ης Ιουλίου 2022 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Μαυροβούνιο ως συνεισηγητής 
της ΚΣΣΕ για την τήρηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της χώρας 
έναντι του ΣτΕ. Έγινε δεκτός από την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό και την 
Πρόεδρο της Βουλής του Μαυροβουνίου και είχε χωριστές συναντήσεις με 
άλλους πολιτειακούς αξιωματούχους, εκπροσώπους ανεξάρτητων αρχών, 
κοινοβουλευτικά κόμματα, την κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους των 
ΜΜΕ. Συμμετείχε επίσης στους επίσημους εορτασμούς για την εθνική εορτή 
του Μαυροβουνίου, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό 
της χώρας.

Στις 14 Ιουλίου 2022 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην 
ΚΣΣΕ απέστειλε απαντητική επιστολή σε επιστολή-διάβημα της Ελληνίδας 
ομολόγου του προς τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών για τις εντεινόμενες 
τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και τη δημοσίευση από τον κυβερνητικό 
εταίρο του Τούρκου Προέδρου χάρτη του Αιγαίου, στον οποίο ελληνικά νησιά 
παρουσιάζονται ως τουρκικά εδάφη. 

Διακοινοβουλευτική Ένωση (ΔΕ)

Μεταξύ 6ης και 9ης Σεπτεμβρίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε 
στις εργασίες της 5ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων και 
της 13ης Συνόδου Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων της ΔΕ στη Βιέννη. Τη 
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Διάσκεψη συνδιοργάνωσαν η ΔΕ και το αυστριακό κοινοβούλιο σε συνεργασία 
με τα Ηνωμένα Έθνη. Κύριο θέμα της Διάσκεψης ήταν «Η κοινοβουλευτική 
ηγεσία για πιο αποτελεσματική πολυμέρεια προς επίτευξη συνθηκών ειρήνης 
και βιώσιμης ανάπτυξης για τους ανθρώπους και τον πλανήτη», για το οποίο 
υιοθετήθηκε Διακήρυξη. Η Πρόεδρος της Βουλής μίλησε ενώπιον της 
ολομέλειας της ΔΕ για τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής 
αλλαγής, του μετασχηματισμού της οικονομίας, της οικονομικής ενδυνάμωσης 
των γυναικών και της παγκόσμιας ανάκαμψης μετά την πανδημία. Απηύθυνε 
δε έκκληση προς τους συμμετέχοντες Προέδρους κοινοβουλίων για επίδειξη 
έμπρακτης αλληλεγγύης και ανάληψη κοινής δράσης για την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως των γυναικών και κοριτσιών στο Αφγανιστάν, 
και την άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης.

Στο περιθώριο των δύο Διασκέψεων η Πρόεδρος της Βουλής είχε χωριστές 
συναντήσεις με τους Πρόεδρους των κοινοβουλίων της Ιρλανδίας (Βουλής 
και Γερουσίας), της Αρμενίας, της Σλοβενίας, της Αιγύπτου, της Σερβίας και 
της Ινδίας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
της Μεσογείου (ΚΣΜ). Είχε επίσης συναντήσεις με την Πρόεδρο του 
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσίας, την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης 
της Δημοκρατίας του Τόγκο, τη Γενική Γραμματέα της ΚΣΣΕ, καθώς και με 
Αφγανή ακτιβίστρια και τέως βουλεύτρια, η οποία την ενημέρωσε για τις 
δραματικές εξελίξεις στη χώρα της. 

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2021 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη ΔΕ 
συμμετείχε στην Κοινοβουλευτική Συνάντηση, που συνδιοργάνωσαν η ΔΕ και 
το ιταλικό κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της 26ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων 
Μερών για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 
(COP26) στη Ρώμη. 

Κατά τη Συνάντηση υιοθετήθηκε αναθεωρημένο προσχέδιο συμπερασμάτων 
με προτεινόμενες λύσεις για ανεπίλυτα ζητήματα της Συμφωνίας του Παρισιού 
για την κλιματική αλλαγή και αναφορές στην προσήλωση και τη δέσμευση 
των κοινοβουλίων μελών της ΔΕ για την υλοποίηση της εν λόγω Συμφωνίας. 
Το τελικό κείμενο συμπερασμάτων υιοθετήθηκε στη Γλασκώβη τον Νοέμβριο 
του 2021.

Στο περιθώριο της Κοινοβουλευτικής Συνάντησης ο επικεφαλής της κυπριακής 
αντιπροσωπίας είχε συνάντηση με ομολόγους του των χωρών της ομάδας 
των νοτίων χωρών της ΕΕ (EUMED9), κατά την οποία συζητήθηκε κυρίως το 
θέμα της διαχείρισης των καταστροφικών πυρκαγιών σε δασικές περιοχές 
και συμφωνήθηκε η μεταξύ τους ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας και 
συντονισμού.

Μεταξύ 26ης και 30ής Νοεμβρίου 2021 τριμελής αντιπροσωπία συμμετείχε στην 
143η  Συνέλευση της ΔΕ στη Μαδρίτη με κύριο θέμα «Οι σύγχρονες προκλήσεις 
για τη δημοκρατία: Ξεπερνώντας τον διχασμό και οικοδομώντας κοινότητες». 
Συζητήθηκαν η διεθνής νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαδικτυακής 
παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, η έκθεση του γενικού 
γραμματέα του ΟΗΕ «Η Κοινή μας Ατζέντα» και ο σχεδιασμός στρατηγικής 
για τη θέσπιση νομοθεσίας που να ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου. Με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη το 
θέμα «Αξιοποιώντας τη διεθνή κοινοβουλευτική στήριξη υπέρ της ισότιμης 
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πρόσβασης στα εμβόλια για καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19», για το 
οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα ψήφισμα από την ολομέλεια του οργανισμού.

Στο πλαίσιο της 143ης Συνέλευσης της ΔΕ πραγματοποιήθηκε εξάλλου 
συνάντηση της Ομάδας για την Κύπρο με τη συμμετοχή δύο συντονιστών της 
Ομάδας από την Ιταλία και τη Σερβία, μελών της κυπριακής αντιπροσωπίας και 
εκπροσώπων τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων. 

Στις 14 Μαρτίου 2022 μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε διαδικτυακά στην 
Ετήσια Κοινοβουλευτική Συνάντηση της 66ης Επιτροπής για το Καθεστώς των 
Γυναικών, την οποία συνδιοργάνωσαν η ΔΕ και η UN Women με θέμα «Ο ρόλος 
της ηγεσίας των γυναικών και των κοινοβουλίων που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου στη δράση για το κλίμα». 

Στις 25 Μαΐου 2022 η ίδια βουλεύτρια συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με 
βουλευτές των χωρών EUMED9, την οποία διοργάνωσε η Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
με θέμα «Νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος: Πρόληψη 
και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών». Υπογραμμίστηκε ο σημαντικός 
και πολυδιάστατος ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στις προσπάθειες 
αναχαίτισης της κλιματικής κρίσης.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ)

Πιο πρόσφατη δραστηριότητα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν η 29η 

ετήσια Σύνοδος της ΚΣ ΟΑΣΕ στο Μπέρμιγχαμ του ΗΒ, μεταξύ 2ας και 6ης 
Ιουλίου 2022. Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν σε χωριστές 
και κοινές συνεδριάσεις των τριών Γενικών Επιτροπών της Συνέλευσης, της 
Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας, της Επιτροπής Οικονομικών 
Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος και της Επιτροπής 
για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα. 
Σε παρεμβάσεις τους έκαναν αναφορές στο κυπριακό πρόβλημα, στην 
αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
στις εξελίξεις σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στην ενεργειακή 
και επισιτιστική κρίση και τις επιπτώσεις τους κ.ά. 

Στις εκλογές για την ανάδειξη νέων αξιωματούχων της Συνέλευσης η 
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας επανεξελέγη Αντιπρόεδρος της 
Συνέλευσης μέχρι το 2025. Η ίδια βουλευτής, υπό την ιδιότητα της Ειδικής 
Αντιπροσώπου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, είχε προηγουμένως 
παρουσιάσει έκθεση για τις πιο πρόσφατες δραστηριότητές της και προσχέδιο 
«επιπρόσθετου ψηφίσματος» για την υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας για 
τα μέλη της ΚΣ ΟΑΣΕ, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα.  Τα ψηφίσματα των 
τριών Γενικών Επιτροπών και επιπρόσθετα ψηφίσματα αποτελούν την Τελική 
Διακήρυξη της ετήσιας Συνόδου. Εξάλλου, κατά τη συζήτηση τροπολογιών 
στα προσχέδια ψηφισμάτων των Γενικών Επιτροπών, η βουλεύτρια έφερε 
ένσταση σε τροπολογία της τουρκικής αντιπροσωπίας για απάλειψη του 
Δικαίου της Θάλασσας από το κείμενο του ψηφίσματος. Η τουρκική τροπολογία 
απορρίφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Η ίδια βουλεύτρια συμμετείχε ως 
κύρια ομιλήτρια σε εκδήλωση, που συνδιοργάνωσαν ο ΟΑΣΕ και το Γραφείο 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), με θέμα τον 
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ρόλο των κοινοβουλίων στην προώθηση της κοινοβουλευτικής ακεραιότητας.  

Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας υπέβαλε τροπολογίες σχετικά με την 
αποτροπή της χρήσης πυρηνικών όπλων, τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών 
χωρών στον τομέα της κατάσβεσης πυρκαγιών, την καταδίκη της δημιουργίας 
συνθηκών σε ορισμένα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ που δυσχεραίνουν 
υπέρμετρα τη λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και τη 
σημασία των αποστολών ΟΑΣΕ/ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση εκλογών σε 
συμμετέχοντα κράτη ή χώρες εταίρους του οργανισμού και της μετέπειτα 
παρακολούθησης της εφαρμογής από τα κράτη αυτά των συστάσεων των 
εν λόγω αποστολών. Οι συγκεκριμένες τροπολογίες υπερψηφίστηκαν και 
ενσωματώθηκαν στο κείμενο της Τελικής Διακήρυξης. Το ίδιο μέλος, υπό 
την ιδιότητα του Ειδικού Αντιπρόσωπου για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των 
Πολιτών, παρουσίασε έκθεση των πιο πρόσφατων δραστηριοτήτων του. Επίσης, 
ως Ειδικός Συντονιστής της ΚΣ ΟΑΣΕ για παρακολούθηση των εκλογών που 
πραγματοποιήθηκαν στη Σερβία τον Απρίλιο του 2022 παρουσίασε τα κύρια 
πορίσματα της αποστολής.  

Μετά το πέρας της Συνόδου η επικεφαλής της αντιπροσωπίας επαναδιορίστηκε 
από την Πρόεδρο της ΚΣ ΟΑΣΕ Ειδική Αντιπρόσωπος για την Καταπολέμηση 
της Διαφθοράς, ενώ άλλο μέλος της αντιπροσωπίας επαναδιορίστηκε Ειδικός 
Αντιπρόσωπος για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022 τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 
στην ΚΣ ΟΑΣΕ συμμετείχαν στις εργασίες της 21ης Χειμερινής Συνάντησης 
της Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή. Κυρίαρχο θέμα 
συζήτησης ήταν η ουκρανική κρίση. Με παρεμβάσεις της στο πλαίσιο των 
εργασιών της Συνέλευσης η κυπριακή αντιπροσωπία καταδίκασε τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι αποτελεί παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου και των αρχών της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι.  

Στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2021 η επικεφαλής και μέλος της αντιπροσωπίας 
συμμετείχαν διαδικτυακά στις εργασίες της 19ης Φθινοπωρινής Συνόδου της 
Συνέλευσης. 

Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητα της Ειδικής Αντιπροσώπου 
της Συνέλευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, παρουσίασε τις 
δράσεις της ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης, ενώ το άλλο 
μέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε τις δραστηριότητές του ως Ειδικού 
Αντιπροσώπου για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο 
της Φθινοπωρινής Συνόδου οι δύο βουλευτές συμμετείχαν σε διαδικτυακή 
συνεδρία του κοινοβουλευτικού Μεσογειακού Φόρουμ του ΟΑΣΕ. 

Στις 27 και 28 Μαΐου 2022 η Βουλή των Αντιπροσώπων, με πρωτοβουλία της 
Αντιπροέδρου της ΚΣ ΟΑΣΕ και Ειδικής Αντιπροσώπου για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς, φιλοξένησε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία διεθνές συνέδριο 
με θέμα «Καταπολεμώντας τη Διαφθορά, Υπερασπίζοντας τη Δημοκρατία: Ο 
ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων». Στο συνέδριο συμμετείχαν γύρω στους 
εκατό βουλευτές και βουλεύτριες από τριάντα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ 
και χώρες εταίρους του οργανισμού. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Πρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ, ο Υπουργός 
Εξωτερικών, η Αντιπρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ και Ειδική Αντιπρόσωπος για την 
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Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ο Ειδικός Απεσταλμένος της τρέχουσας 
Πολωνικής Προεδρίας του ΟΑΣΕ και ο γενικός γραμματέας της ΚΣ ΟΑΣΕ. 
Συμμετείχαν επίσης ως κύριοι ομιλητές Κύπριοι κρατικοί αξιωματούχοι, 
καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ και ΜΜΕ.

Το συνέδριο παρείχε την ευκαιρία ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων και 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων, με στόχο την προώθηση 
της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και τη δημιουργία των απαραίτητων 
συνεργειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου η Πρόεδρος της Βουλής είχε 
χωριστές συναντήσεις με την Πρόεδρο της ΚΣ ΟΑΣΕ, την Εκτελεστική 
Διευθύντρια της GRECO και τον Διευθυντή Πρακτικής Διακυβέρνησης 
Ευρώπης και Κεντρικής Αφρικής στην Παγκόσμια Τράπεζα. 

Η Αντιπρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, 
συμμετείχε σε προγραμματισμένες και έκτακτες συνεδρίες του Προεδρείου 
της Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Ιανουάριο, 
τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2022, ενώ τον Δεκέμβριο του 
2021 παρέστη στις εργασίες της 28ης Συνάντησης του Συμβουλίου Υπουργών 
του ΟΑΣΕ. 

Συμμετείχε επίσης σε αντιπροσωπία του Προεδρείου της Συνέλευσης, η 
οποία πραγματοποίησε επίσκεψη στις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2022. Στη Νέα 
Υόρκη η αντιπροσωπία είχε χωριστές συναντήσεις με τη βοηθό γενική 
γραμματέα του ΟΗE για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις και τον 
διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της 76ης Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ, καθώς και με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Γαλλίας στον ΟΗΕ. 
Στην Ουάσιγκτον η αντιπροσωπία είχε συνάντηση με μέλη της Επιτροπής 
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (επιτροπή «Ελσίνκι») 
στο αμερικανικό Κογκρέσο και συμμετείχε σε ειδική συνεδρία της 
Επιτροπής για το θέμα της παραπληροφόρησης στην ουκρανική κρίση. 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης χωριστές συναντήσεις με τον Ειδικό Βοηθό 
του Αμερικανού Προέδρου και Ανώτερο Διευθυντή για θέματα Ρωσίας και 
Κεντρικής Ασίας, καθώς και με τον Αναπληρωτή Υφυπουργό στο Γραφείο 
Συγκρούσεων και Επιχειρήσεων Σταθεροποίησης και την τελούσα χρέη 
Αναπληρώτριας Υφυπουργού στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών 
Υποθέσεων. Εξάλλου, η επικεφαλής της αντιπροσωπίας πήρε μέρος σε 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη Μεσόγειο, που διοργανώθηκε 
με πρωτοβουλία της γαλλικής πρεσβείας. 

Τον Δεκέμβριο του 2021, υπό την ιδιότητα της Ειδικής Αντιπροσώπου της ΚΣ 
ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η ίδια βουλεύτρια προσφώνησε, 
ως εκ των κύριων ομιλητών, διαδικτυακό σεμινάριο επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας κατά της Διαφθοράς. Το σεμινάριο διοργάνωσε το Γραφείο του 
Συντονιστή των Οικονομικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ 
με θέμα «Ανοιχτά δεδομένα σε δράση: Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες 
για την προώθηση της ατζέντας κατά της Διαφθοράς». 
 
Υπό την ίδια ιδιότητα συμμετείχε ως ομιλήτρια τον Οκτώβριο του 2021 στην 
ετήσια Συνάντηση για την εφαρμογή της Οικονομικής και Περιβαλλοντικής 
Διάστασης του ΟΑΣΕ με θέμα την αποτίμηση των δεσμεύσεων των 
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συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς 
και χρηστής διακυβέρνησης. Στο περιθώριο της Συνάντησης η Κύπρια 
βουλεύτρια είχε χωριστές συναντήσεις με τον Συντονιστή Οικονομικών 
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ και την εισηγήτρια της 
Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 
της ΚΣ ΟΑΣΕ.

Εξάλλου, η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε σε 
τηλεδιάσκεψη της Συνέλευσης με θέμα τη βελτίωση της εφαρμογής του 
Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην 
ευρύτερη περιοχή του ΟΑΣΕ (Σεπτέμβριος 2021), καθώς και σε διαδικτυακή 
συζήτηση με θέμα τη βία κατά των γυναικών δημοσιογράφων και πολιτικών 
τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2021, αντίστοιχα.

Τον Ιούνιο του 2022 διοργανώθηκε με πρωτοβουλία μέλους της αντιπροσωπίας, 
υπό την ιδιότητα του Ειδικού Αντιπρόσωπου της ΚΣ ΟΑΣΕ για τη Συμμετοχή 
της Κοινωνίας των Πολιτών, διαδικτυακή διαβούλευση μελών της ΚΣ ΟΑΣΕ 
με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. 

Ο ίδιος βουλευτής συμμετείχε στις πιο κάτω δραστηριότητες:

• Ως κύριος ομιλητής στην Ασιατική Διάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Βιέννη
με θέμα τις ευκαιρίες για συνέργειες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, 
καθώς και σε συνάντηση του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για την 
Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (UNOCT) στη Μάλαγα με θέμα τον 
ρόλο των βουλευτών και της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού τον Ιούνιο και τον Μάιο 
του 2022, αντίστοιχα. 

• Ως επικεφαλής αποστολής της Συνέλευσης για την παρακολούθηση 
των προεδρικών και των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Σερβία, 
που διεξήχθησαν στις 3 Απριλίου 2022. 

• Σε διαδικτυακές συζητήσεις της Συνέλευσης με θέμα τη συμβολή
των νέων στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και την επανάσταση της καθαρής ενέργειας 
και τις επιπτώσεις της στην περιοχή του ΟΑΣΕ τον Φεβρουάριο του 
2022.

• Σε τηλεδιάσκεψη που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο Δημοκρατικών
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την καταπολέμηση 
της μη ανεκτικότητας έναντι των προσφύγων και των μεταναστών τον 
Δεκέμβριο του 2021.

 
• Υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Αd Hoc Επιτροπής της ΚΣ 
  ΟΑΣΕ για τη Μετανάστευση σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Επιτροπής 

τον Δεκέμβριο του 2021. Επισήμανε ότι η ΕΕ, λόγω της απουσίας νόμιμων 
διαύλων για τη μεταφορά προσφύγων στο έδαφός της, εκτίθεται σε 
εκβιασμούς από χώρες, όπως η Τουρκία, οι οποίες εργαλειοποιούν τον 
ανθρώπινο πόνο και συστηματικά προωθούν μετανάστες στα ευρωπαϊκά 
σύνορα, προκειμένου να εξασφαλίσουν πολιτικά οφέλη. 
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• Σε Σεμινάριο του ODIHR του ΟΑΣΕ με θέμα τη βία κατά των γυναικών
στην πολιτική και τη δημόσια ζωή τον Νοέμβριο του 2021.

• Σε συνάντηση της Πλατφόρμας της Κοινωνίας των Πολιτών στη
Βαρσοβία με θέμα «Ανθρώπινη διάσταση στον ΟΑΣΕ: Αναβίωση βασικών 
αρχών από το παρελθόν, ατενίζοντας το μέλλον» και σε τηλεδιάσκεψη 
με θέμα τις προκλήσεις στον τομέα της προστασίας ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στην περιοχή του ΟΑΣΕ τον Οκτώβριο του 2021. 

• Στο περιθώριο άλλων αποστολών της ΚΣ ΟΑΣΕ, υπό την ιδιότητα του
Ειδικού Αντιπροσώπου για τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, 
είχε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα, στην Αλβανία 
και στην Αυστρία, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για το νομικό 
και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών. 

• Σε επιτόπιες επισκέψεις της Επιτροπής σε κέντρα υποδοχής μεταναστών
στη Λέσβο και τη Σάμο τον Μάρτιο του 2022.

• Ως κύριος ομιλητής, σε τηλεδιάσκεψη με θέμα τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και τις επιπτώσεις της τον Μάρτιο του 2022.

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (ΚΚΣ) 

Μεταξύ 20ής και 24ης Σεπτεμβρίου 2021 τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής 
συμμετείχε στο 50ό Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της 
Μεσογείου του ΚΚΣ, που διοργάνωσε το κοινοβούλιο της Βορείου Ιρλανδίας 
στο Μπέλφαστ, με θέμα τις κοινοβουλευτικές λειτουργίες και διαδικασίες στη 
μεταπανδημική εποχή. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα κατεπείγοντα 
νομοσχέδια και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, το μέλλον των υβριδικών 
κοινοβουλίων, τη δημόσια διαβούλευση και εκπροσώπηση, τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στην τουριστική βιομηχανία και τον αντίκτυπο των πανδημικών 
περιορισμών στην επιμόρφωση και την ψυχική υγεία των νέων.

Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν επίσης σε συζήτηση με 
θέμα το μέλλον των υβριδικών κοινοβουλίων. 

Μεταξύ 14ης και 18ης Μαρτίου 2022 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
συμμετείχε στο 70ό ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο του Westminster στο 
Λονδίνο. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών 
όσον αφορά βέλτιστες μεθόδους και εργαλεία για την ενδυνάμωση των 
κοινοβουλευτικών λειτουργιών και διαδικασιών στη μεταπανδημική εποχή. 

Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε ως εισηγητής 
σε θεματική ενότητα για τη δημόσια διαβούλευση, στο περιθώριο δε του 
σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας 
2022 με τη συμμετοχή του επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας. 

Στις 28 Μαρτίου 2022 ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε 
διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις ευαίσθητες ως προς 
το φύλο νομοθετικές και μη νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
διαδικτυακών κινδύνων, η οποία διοργανώθηκε από τον Κλάδο ΗΒ. 
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Μεταξύ 23ης και 26ης Μαρτίου 2022 ο Κυπριακός Κλάδος συμμετείχε με διμελή 
αντιπροσωπία στο 51ο Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της 
Μεσογείου του ΚΚΣ, που φιλοξένησε το κοινοβούλιο της Νήσου Μαν. Θέμα 
του Συνεδρίου ήταν η αξιολόγηση των τρόπων άσκησης κοινοβουλευτικού 
ελέγχου με έμφαση στις προκλήσεις, τις αδυναμίες, αλλά και τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν για εξέλιξη. 

Τα μέλη της αντιπροσωπίας ανέλυσαν τους τρόπους άσκησης κοινοβουλευτικού 
ελέγχου στην Κύπρο, ενώ μέλος της αντιπροσωπίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στη χρήση των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων ως σημαντικών εργαλείων 
στη διαδικασία άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σημείωσε παράλληλα 
την ανάγκη θέσπισης δικλίδων ασφαλείας, ώστε να αποτρέπονται η διασπορά 
ψευδών ειδήσεων και η παραπληροφόρηση. Σημείωσε επίσης τη θέσπιση 
Κώδικα Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος 
εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2021. 

Μεταξύ 20ής και 26ης Αυγούστου 2022 διμελής αντιπροσωπία της Βουλής 
συμμετείχε στην 65η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΚΚΣ στο Χάλιφαξ του Καναδά. 
Τη Διάσκεψη απασχόλησαν η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου σε ζητήματα 
που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ευαισθητοποίηση 
των κοινοβουλίων σε ζητήματα φύλου και ο ρόλος των κοινοβουλίων στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως η πανδημία, η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, η προώθηση της προσβασιμότητας μέσω της καινοτομίας και η 
αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Μέλος της αντιπροσωπίας έκανε ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία που 
ανέλαβε η ΚΔ για τον Συντονισμό Δράσεων για την Κλιματική Αλλαγή στην 
Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή (ΑΜΜΑ), με στόχο την ανάπτυξη 
ενός δεκαετούς Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το κλίμα στην περιοχή. 

Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε σε θεματικό εργαστήριο για την 
ευαισθητοποίηση των κοινοβουλίων σε ζητήματα φύλου και σε παρέμβασή του 
σημείωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειές 
της σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, τόσο στο πλαίσιο του νομοθετικού 
της έργου όσο και μέσω διάφορων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν η 
Πρόεδρος και τα μέλη του σώματος, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την ψήφιση 
σε νόμο της θέσπισης της γυναικοκτονίας ως ιδιώνυμου αδικήματος στον 
Ποινικό Κώδικα. 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣΕγΜ)

Κατά την υπό αναφορά περίοδο τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής 
συμμετείχε διαδικτυακά στις εργασίες της 16ης Συνόδου της ολομέλειας της 
ΚΣΕγΜ. Κύριο θέμα της Συνόδου ήταν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της Συνέλευσης. 

Στο πλαίσιο της Συνόδου συνεδρίασαν πέντε επιτροπές της Συνέλευσης, η 
Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, 
η Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Εκπαίδευσης, η Επιτροπή Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, 
Ανταλλαγών μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών και Πολιτισμού, η Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα των Γυναικών στις Ευρωμεσογειακές Χώρες και η Επιτροπή 
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Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού. Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας 
συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας 
και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στην οποία υιοθετήθηκε ψήφισμα στο οποίο 
εκφράζεται στήριξη στις ενεργειακές προσπάθειες της Κύπρου στην Ανατολική 
Μεσόγειο βάσει του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και στις εργασίες του Φόρουμ 
Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Το εν λόγω ψήφισμα εγκρίθηκε 
από την ολομέλεια της ΚΣΕγΜ.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΚΣΜ) 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων, τόσο διά της 
τετραμελούς αντιπροσωπίας της όσο και διά της Προέδρου του σώματος, 
συνέβαλε ποικιλοτρόπως σε εργασίες και δράσεις της ΚΣΜ. 

Τον Σεπτέμβριο του 2021, στο περιθώριο της 5ης Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Προέδρων Κοινοβουλίων της ΔΕ, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΚΣΜ, κατά την οποία σημειώθηκε η 
σημαντική συμβολή της κυπριακής αντιπροσωπίας στην επίτευξη των σκοπών 
και στόχων της ΚΣΜ, ενώ συζητήθηκαν θέματα επικαιρότητας που απασχολούν 
τις χώρες της Μεσογείου, όπως η μετανάστευση και η ενεργειακή ασφάλεια. 
Στις 16 Φεβρουαρίου 2022 μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας εκπροσώπησε 
την ΚΣΜ σε διαδικτυακή συζήτηση εμπειρογνωμόνων για εγκλήματα που 
επηρεάζουν το περιβάλλον, στο πλαίσιο της 31ης Συνόδου της Επιτροπής για 
την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη του Γραφείου 
των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη 
του Εγκλήματος. Σε παρέμβασή του ο Κύπριος βουλευτής παρουσίασε 
τις σχετικές δράσεις της ΚΣΜ, ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, 
περιλαμβανομένης της υιοθέτησης ψηφισμάτων, τονίζοντας τη σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας προς ενίσχυση των νομικών εργαλείων στον τομέα 
αυτό. 

Στις 9 και 10 Μαρτίου 2022 τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε 
στη 16η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΣΜ στο Ντουμπάι. Τη Σύνοδο της 
ολομέλειας απασχόλησαν οι πολιτικές εξελίξεις και η τρομοκρατική απειλή 
στην περιοχή της Μεσογείου, η οικονομική ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος, 
η μετανάστευση, καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση ποιοτικής 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. 

Σε ψηφίσματα που ενέκρινε η ολομέλεια της Συνέλευσης περιλαμβάνονται 
τροπολογίες της κυπριακής αντιπροσωπίας, με τις οποίες η ΚΣΜ καλεί σε 
επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων προς επίτευξη βιώσιμης λύσης 
στο κυπριακό πρόβλημα σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ΚΣΜ καλεί επίσης τα κράτη μέλη να επιδείξουν 
αλληλεγγύη στο θέμα της κατανομής βαρών που προκύπτουν από τις 
δυσανάλογες μεταναστευτικές ροές. 

Στις 16 Μαΐου 2022 μέλος της αντιπροσωπίας εκπροσώπησε την ΚΣΜ στην 
31η Ετήσια Σύνοδο της Επιτροπής για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την 
Ποινική Δικαιοσύνη του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο 
των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος, που διεξήχθη υβριδικά. 
Σε διαδικτυακή παρέμβασή της η Κύπρια βουλεύτρια υπογράμμισε την 
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ανάγκη όπως, πέρα από την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, τα κράτη 
εκσυγχρονίσουν τις αρχές επιβολής του νόμου και ενισχύσουν το σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης. Επισήμανε εξάλλου τη σημασία της εξάλειψης 
των βαθύτερων αιτιών που τροφοδοτούν την εκμετάλλευση και εμπορία 
προσώπων, όπως η φτώχια, η έμφυλη ανισότητα, η βία κατά των γυναικών, οι 
διακρίσεις και η κοινωνική περιθωριοποίηση. 

Στις 20 και την 21η Ιουνίου 2022 τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής 
συμμετείχε σε Διάσκεψη για την αναθεώρηση της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος στη Νάπολη. Μέλος 
της αντιπροσωπίας αναφέρθηκε στη συνεισφορά των κοινοβουλίων στη 
διαδικασία αναθεώρησης και αναβάθμισης της Σύμβασης, καθώς και στην 
προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων που να ενισχύουν την 
εφαρμογή της.  

Μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022 η ΚΣΜ προκήρυξε διαγωνισμό 
ζωγραφικής, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Μεσογείου 
(21η Μαρτίου), για μαθητές δημοτικών σχολείων με θέμα τον ρόλο των 
κοινοβουλίων στην προστασία του πλανήτη και της περιοχής της Μεσογείου, 
στον οποίο συμμετείχαν ενεργά Κύπριοι μαθητές. 

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ)

Η κυπριακή αντιπροσωπία συμμετείχε στις δύο τακτικές μικτές Συνεδριάσεις 
της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών των Επιτροπών 
της ΔΣΟ. Η διοργάνωση της 29ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΣΟ και οι 
προγραμματισμένες ανά διετία εκλογές για την ανάδειξη νέων αξιωματούχων 
του οργανισμού, που θα πραγματοποιούνταν στην Αρμενία, αναβλήθηκαν.

Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2021 τριμελής αντιπροσωπία συμμετείχε στη 
Φθινοπωρινή Μικτή Συνεδρίαση της Συνέλευσης στην Κέρκυρα. Τα Μέλη της 
Συνέλευσης υπογράμμισαν την ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής των διεθνών 
οργανισμών, περιλαμβανομένης της ΔΣΟ, στη συνδιαμόρφωση  αποφάσεων 
για το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου, καθώς και τον σημαντικό ρόλο 
του διαθρησκειακού διαλόγου στην επίτευξη συνθηκών διαρκούς ειρήνης, 
ασφάλειας και σταθερότητας στο διεθνές σύστημα. 

Μεταξύ 26ης και 28ης Μαρτίου 2022 τριμελής αντιπροσωπία συμμετείχε 
στην Εαρινή Μικτή Συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Μιλάνο. Στο πλαίσιο 
συζήτησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ειδικότερα την ανθρωπιστική 
του πτυχή ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας σημείωσε το ψήφισμα καταδίκης 
που υιοθέτησε ομόφωνα η Βουλή των Αντιπροσώπων και τόνισε την 
προσήλωση της Κύπρου στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και την πλήρη 
στήριξή της στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, ενώ μέλος της αντιπροσωπίας 
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η Κύπρος συνεχίζει να βιώνει τις οδυνηρές 
συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής και ότι η λογική των δύο 
μέτρων και δύο σταθμών εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας καθιστά πιο 
απόμακρο τον στόχο της επικράτησης της ειρήνης στον κόσμο. Άλλο μέλος 
ανέφερε ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η λεηλασία 
και εμπορευματοποίηση πολιτιστικών αγαθών αποτελούν παράπλευρες 
επιπτώσεις του πολέμου και κάλεσε τα μέλη της Συνέλευσης να προωθήσουν 
την προσχώρηση των χωρών τους στη Σύμβαση του ΣτΕ για τα αδικήματα που 
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αφορούν πολιτιστικά αγαθά, γνωστής ως «Σύμβαση της Λευκωσίας».

Μεταξύ 29ης και της 31ης Μαΐου 2022 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
συμμετείχε σε επίσκεψη της Διεθνούς Γραμματείας της ΔΣΟ στη Φλωρεντία 
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του γενικού γραμματέα του οργανισμού. 
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο παγκόσμιας εκστρατείας της 
Συνέλευσης με σκοπό τη διεθνή ευαισθητοποίηση και καταδίκη της μετατροπής 
της Αγίας Σοφίας σε τέμενος. Η αντιπροσωπία της ΔΣΟ είχε συναντήσεις με 
πολιτειακές, εκκλησιαστικές και ακαδημαϊκές αρχές της περιφέρειας της 
Τοσκάνης, κατά τις οποίες στηλίτευσε τις κατάφωρες παραβιάσεις του Διεθνούς 
Δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών που υφίσταται 
για σαράντα οκτώ χρόνια η Κύπρος συνεπεία της τουρκικής εισβολής και 
συνεχιζόμενης κατοχής. Κατήγγειλε επίσης τη συστηματική και μεθοδευμένη 
από το κατοχικό καθεστώς αποχριστιανοποίηση ιστορικών, πολιτιστικών και 
θρησκευτικών μνημείων και ναών. Εξάλλου, στο πλαίσιο εκδήλωσης έγινε 
παρουσίαση της ιταλικής έκδοσης του αφιερωματικού τόμου της ΔΣΟ με τίτλο 
«Αγία Σοφία: Οι ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο».

Μεταξύ 22ας και 25ης Αυγούστου 2022 διμελής αντιπροσωπία της Βουλής 
συμμετείχε σε επίσκεψη της Διεθνούς Γραμματείας της Συνέλευσης στη 
Βενετία, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας της ΔΣΟ για την Αγία 
Σοφία. Η αντιπροσωπία της ΔΣΟ παρέστη στο 24ο Διεθνές Βυζαντινολογικό 
Συνέδριο, στο πλαίσιο του οποίου έγινε παρουσίαση της έκδοσης της ΔΣΟ 
για την Αγία Σοφία στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού του 
Αγίου Γεωργίου. Η αντιπροσωπία της ΔΣΟ πραγματοποίησε συναντήσεις με 
πολιτειακές, εκκλησιαστικές και ακαδημαϊκές αρχές της Βενετίας, κατά τις 
οποίες οι Κύπριοι βουλευτές κατήγγειλαν τις κατάφωρες παραβιάσεις του 
Διεθνούς Δικαίου και την ανυπολόγιστη καταστροφή της πολιτιστικής και 
θρησκευτικής κληρονομιάς που υφίσταται η Κύπρος συνεπεία της εισβολής 
και συνεχιζόμενης κατοχής τμήματος του εδάφους της από την Τουρκία.

Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση  
θεσμοθετημένων συνεδριών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της ετήσιας 
Συνόδου της ολομέλειας της Συνέλευσης, λόγω των συνθηκών που επέβαλε 
η πανδημία COVID-19.

Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης

Μεταξύ 3ης και 5ης Οκτωβρίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε 
στη 14η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης 
στο Μαυροβούνιο. Συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
κοινοβούλια των μικρών κρατών όσον αφορά την εισαγωγή καινοτομιών και 
τον εκσυγχρονισμό τους, ο ρόλος των κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση των 
σύγχρονων οικολογικών προκλήσεων και η κοινοβουλευτική διπλωματία των 
μικρών κρατών της Ευρώπης. Επίσης, σε δείπνο εργασίας συζητήθηκε ο ρόλος 
που διαδραματίζουν τα εμπορικά επιμελητήρια των μικρών κρατών Ευρώπης 
ως καταλύτες της οικονομικής συνεργασίας. 

Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης, στην 
οποία περιλήφθηκαν τροπολογίες της Προέδρου της Βουλής, στις οποίες 
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υπογραμμίζεται η δέσμευση των κοινοβουλίων των μικρών κρατών στις 
αρχές του Διεθνούς Δικαίου και η ανάγκη ανάληψης κοινών δράσεων για την 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ενδυνάμωση των γυναικών και 
τη συμμετοχή των νέων στα κοινοβούλια. Υιοθετήθηκε επίσης πρόταση της 
Προέδρου της Βουλής για την περαιτέρω ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας των μικρών κρατών Ευρώπης μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της 
βελτίωσης των μεθόδων εργασίας στα κοινοβούλια.

Μεταξύ 12ης και 14ης Ιουνίου 2022 η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στη 
15η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης στο Μονακό. 
Συζητήθηκαν ο ρόλος των κοινοβουλίων των μικρών κρατών Ευρώπης στη 
διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από 
τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης, η οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των 
μικρών κρατών Ευρώπης, καθώς και οι εμπειρίες ηγέτιδων κυβερνήσεων, 
κοινοβουλίων και επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη είχαν επίσης 
σύντομη συνάντηση με τον Πρίγκιπα του Μονακό.

Στην Κοινή Δήλωση που υιοθετήθηκε κατά τη Διάσκεψη περιλήφθηκαν 
τροπολογίες της Προέδρου της Βουλής, οι οποίες αφορούσαν στη δέσμευση 
των μικρών κρατών στον σεβασμό των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων ως σημαντικού εργαλείου προστασίας των μικρών 
κρατών, στη δέσμευση των κοινοβουλίων στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην αλλαγή της ρητορικής για τη 
συμμετοχή των γυναικών. 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ)

Η Βουλή συμμετέχει σε ad hoc βάση και μετά από σχετική πρόσκληση σε 
Σεμινάρια Μεσογειακού Διαλόγου που διοργανώνει κατά καιρούς η Ειδική 
Ομάδα της ΚΣ ΝΑΤΟ για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
. 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
και τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας στο 
Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου που συνδιοργάνωσαν στη Βαρκελώνη, στις 
19 και 20 Νοεμβρίου 2021, η Ειδική Ομάδα της ΚΣ NATO για τη Μεσόγειο και τη 
Μέση Ανατολή και η αντιπροσωπία του ισπανικού κοινοβουλίου στη Συνέλευση. 
Συζητήθηκαν η ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη, το μεταναστευτικό στην 
περιοχή της Μεσογείου, ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 
και της Βορείου Αφρικής και το μέλλον του Ιράκ. Το Σεμινάριο προσφώνησαν 
η Πρόεδρος του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων της Ισπανίας και ο Πρόεδρος 
της Γερουσίας της Ισπανίας.

Άλλες διεθνείς δραστηριότητες

Δραστηριότητες του Δικτύου Πολιτικών Ηγέτιδων (WPL)

Στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπό 
την ιδιότητα της πρέσβειρας του Δικτύου WPL εκ μέρους της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, συμμετείχε με οπτικογραφημένο μήνυμά της στο Παγκόσμιο 
Φόρουμ Ηγέτιδων, που συνδιοργάνωσαν η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της 
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Ισλανδίας και το WPL. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η Πρόεδρος της 
Βουλής σημείωσε το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων, 
επισημαίνοντας ωστόσο τις ιδιαίτερες προκλήσεις που συνεχίζει να αντιμετωπίζει 
η χώρα στον τομέα αυτό, όπως το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και ο έμφυλος διαχωρισμός στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την απασχόληση. Τόνισε επίσης ότι η παροχή ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών θωρακίζει και ενδυναμώνει τη δημοκρατία.  
Υπογράμμισε τέλος τον καίριο ρόλο που δύνανται να διαδραματίσουν τα 
εθνικά κοινοβούλια μέσω της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού και 
της κινητοποίησης επαρκών πόρων για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στις δημόσιες πολιτικές και τη νομοθεσία.

Διαδικτυακό εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (EUFORES)

Στις 16 Ιουνίου 2022 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και δύο μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετείχαν ως κύριοι ομιλητές σε 
διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το 
Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το εργαστήριο 
διοργάνωσε το EUFORES σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Η Πρόεδρος της Βουλής σε οπτικογραφημένο μήνυμά της υπογράμμισε την 
ανάγκη υιοθέτησης ολιστικής προσέγγισης και πολυεπίπεδου συντονισμού 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να επιταχυνθεί η πράσινη 
μετάβαση. Τόνισε επίσης τη σημασία έγκαιρης υλοποίησης των έργων που 
τροχοδρομούνται προς επίτευξη των σημερινών και μελλοντικών κλιματικών 
στόχων της Κύπρου.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος υπογράμμισε 
την επείγουσα ανάγκη σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής 
πολιτικής στην Κύπρο, αναλύοντας τις κύριες πτυχές της. Τόνισε την ανάγκη 
βέλτιστης χρήσης των ΑΠΕ μέσω της παροχής κινήτρων στα νοικοκυριά για 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, της ευαισθητοποίησης των πολιτών για 
εξοικονόμηση ενέργειας, της υλοποίησης βιώσιμων δημόσιων μεταφορών 
και της προώθησης της ηλεκτροκίνησης. 

Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού επισήμανε τον καίριο ρόλο της θέσπισης ολοκληρωμένου 
νομοθετικού πλαισίου και της επίδειξης πολιτικής βούλησης για την 
υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής. Τόνισε επίσης ότι η 
βέλτιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ προαπαιτεί ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, 
επαρκή πολιτική βούληση, αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής και 
κινητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
έργων ΑΠΕ. 

Άλλο μέλος της ίδιας επιτροπής αναφέρθηκε  στον ρόλο των ΑΠΕ και της 
ενεργειακής απόδοσης στη διαδικασία πράσινης μετάβασης της Κύπρου. 
Επισήμανε τέλος ότι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ αύξησε την 
ενεργειακή φτώχια και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά 
καύσιμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας της Κύπρου.
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Ε. Εκδοτικές δραστηριότητες - Συνέδρια, εκδηλώσεις

Παρά τα περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν για την αναχαίτιση της πανδημίας 
COVID-19 και κατά την εν λόγω σύνοδο, η Βουλή ανέπτυξε ένα πλούσιο 
πρόγραμμα εκδηλώσεων/δράσεων και εκδόσεων, καθιστώντας με τον τρόπο 
αυτό το κοινοβούλιο χώρο προσιτό σε όλους τους πολίτες και αγγίζοντας 
καίριες και ευαίσθητες πτυχές της κοινωνικής ζωής του τόπου.

6ο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 2021

H Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 2021, 
που πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 9-10 Οκτωβρίου 2021 στο Πάρκο 
Ακροπόλεως, παρουσιάζοντας σε δικό της περίπτερο την από πολλών χρόνων 
αξιόλογη εκδοτική παραγωγή της.  Από τις εκδόσεις κάποιες διετίθεντο προς 
πώληση σε μειωμένες τιμές και άλλες διανέμονταν δωρεάν.

Πέμπτη Σύνοδος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 

Η ετήσια σύνοδος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων πραγματοποιήθηκε, 
ύστερα από διακοπή των εργασιών της για τρία χρόνια, στις 18 Οκτωβρίου 2021, 
στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.  Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων συνδιοργανώνεται από 
το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY και αποτελεί 
μία ιδιότυπη προσομοίωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, που στοχεύει στην 
ένταξη των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Πέμπτης Συνόδου της Βουλής των Νέων 
Αντιπροσώπων συνήλθαν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας, οι οποίες εξέτασαν, αντίστοιχα, θέματα που αφορούν το μέλλον της 
Ευρώπης, την ανεργία σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού, τη βία κατά 
των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, τις δασικές πυρκαγιές στην 
Κύπρο και την ψυχική υγεία των νέων. 

Έκδοση «Λειτουργία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών»
 
Με την έναρξη της νέας βουλευτικής περιόδου, επανεκδόθηκε 
επικαιροποιημένο το λειτουργικό εγχειρίδιο «Λειτουργία Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών», ένα πόνημα που συντάχθηκε ως καθημερινό οπτικό βοήθημα 
όλων όσοι δραστηριοποιούνται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, βουλευτών, 
υπηρεσιακών, επισκεπτών κ.λπ.

Αποδίδονται εύληπτα, σχηματικά και συνδυαστικά σχετικές οι πρόνοιες του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κανονισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  Τα θέματα τα οποία καλύπτονται αφορούν στη σύσταση των 
επιτροπών (διάκριση, σύσταση επιτροπών και υποεπιτροπών αυτών, προεδρία 
επιτροπών), τις συνεδρίες τους (σύγκληση, τόπος και τύπος συνεδριάσεων, 
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απαρτία, θέματα συζήτησης, διαδικασία διεξαγωγής συζήτησης, τήρηση 
πρακτικών, λήψη απόφασης), καθώς και τα έγγραφα τα οποία στηρίζουν 
το έργο των επιτροπών ή απορρέουν από αυτές (υπομνήματα, εμπιστευτικά 
έγγραφα, εκθέσεις). Τέλος, το εγχειρίδιο ολοκληρώνεται με χρηστική απόδοση 
στη δημοτική των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος.

Εσπερίδα με θέμα «Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον κατά την εποχή 
της Ελληνικής Επανάστασης: Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια»

Στις 24 Νοεμβρίου 2021 η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Εταιρεία Μελέτης 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας - Ιωάννης Καποδίστριας (ΕΜΕΝΣΙ) 
συνδιοργάνωσαν εσπερίδα με θέμα «Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον κατά 
την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης: Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια» 
στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, τιμώντας τη μεγάλη επέτειο των διακοσίων 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Στην εσπερίδα, η οποία ήταν ανοικτή για το κοινό, χαιρετισμούς απηύθυναν 
η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου της ΕΜΕΝΣΙ κ. Ανδρέας Κούκος.  Επίκεντρο της εσπερίδας 
υπήρξε  το διεθνές περιβάλλον κατά την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης 
και η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια. Παρουσιάστηκε επίσης η κυπριακή 
συμβολή στην Ελληνική Επανάσταση, καθώς και η παρουσία της γυναίκας 
στην ευρωπαϊκή διπλωματία και στο κίνημα του Φιλελληνισμού. Στην εσπερίδα 
έλαβαν μέρος οι εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί και επιστήμονες Ιάκωβος 
Μιχαηλίδης, Kαθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πέτρος Παπαπολυβίου, Aναπληρωτής Kαθηγητής 
Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος 
Τσιμάρας, Aναπληρωτής Kαθηγητής Δημόσιου Δικαίου και Kοσμήτορας της 
Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωστής Αιλιανός, 
πρέσβης επί τιμή, Γιώργος Γεωργής, Kαθηγητής Νεότερης Ιστορίας και 
Kοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, πρέσβης επί τιμή, Αναστασία 
Χάματσου, ιστορικός, εκπαιδευτικός, δρ Ιστορίας και Πολιτικών Επιστημών, και 
Ανδρέας Κούκος, νομικός, ιστορικός, δρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην προσπάθεια να ανιχνευθεί πώς η φιλοσοφία του Καποδίστρια επηρέασε το 
ιστορικό, διπλωματικό και πολιτικό γίγνεσθαι της εποχής του και ταυτόχρονα 
κατέστη κληροδότημα αρχών και αξιών στη συλλογική συνείδηση του 
ελληνισμού, ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις και από το κοινό.

Πρακτικά της εσπερίδας

Τα πρακτικά της εσπερίδας έχουν ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Ερευνών, 
Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής και σύντομα θα εκτυπωθούν και θα είναι 
στη διάθεση του κοινού τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά.

Δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν τα άτομα με 
αναπηρίες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), 
πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής κατά τον 
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μήνα Δεκέμβριο 2021 σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης. Ειδικότερα, 
την 1η Δεκεμβρίου 2021, με τη συνδρομή της Οργάνωσης Παραπληγικών 
Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των κοινοβουλευτικών συνεργατών και του προσωπικού 
της Βουλής σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες. Στις 10 
Δεκεμβρίου 2021, με συνδιοργανωτή τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, 
με τη συνεργασία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και με 
τη συνδρομή της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, διεξήχθη αγώνας 
καλαθοσφαίρισης με τροχοκάθισμα ανάμεσα σε βουλευτές, βουλεύτριες 
και καλαθοσφαιριστές με αναπηρία στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος 
Παπαδόπουλος-Ελευθερία». Οι δράσεις της Βουλής ολοκληρώθηκαν στις 
16 Δεκεμβρίου 2021 με τη λειτουργία Ανθρώπινης Βιβλιοθήκης από τη μη 
κυβερνητική οργάνωση «Human Library-Cyprus» στο Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία. Καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης των δράσεων, στις 
διαθέσιμες οθόνες του κτιρίου της Βουλής και του Συνεδριακού Κέντρου 
Φιλοξενία προβάλλονταν βίντεο σχετικά με θέματα που αφορούν τα άτομα 
με αναπηρίες τα οποία παραχωρήθηκαν από την Κυπριακή Συνομοσπονδία 
Οργανώσεων Αναπήρων και οργανώσεις μέλη της και την Κυπριακή Εθνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Δράση στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας για την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών

Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 η Επιτροπή κατά της Βίας και Εμπορίας Προσώπων 
του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για τη βία κατά των γυναικών για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων στο 
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Η δράση εντασσόταν στο πλαίσιο της διεθνούς 
εκστρατείας, διάρκειας δεκαέξι ημερών, κατά της έμφυλης βίας, από τις 25 
Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, 
μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος της Βουλής και η Επίτροπος Ισότητας 
των Φύλων κ. Ιωσηφίνα Αντωνίου. Ακολούθως δόθηκε διάλεξη από τη δόκτορα 
Άντρη Ανδρονίκου, Επιστημονική Διευθύντρια του Συνδέσμου για την 
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ). Στον χώρο της 
εκδήλωσης υπήρχε τοποθετημένο έργο της εικαστικού Σταύρης Πηδιά από την 
έκθεσή της με θέμα «Words with a Story», η οποία είχε επίκεντρο την πατριαρχία 
και τον φεμινισμό, το οποίο συνοδευόταν από σχετικό δεσμευτικό κείμενο που 
υπογράφηκε από βουλευτές και βουλεύτριες με στόχο την προάσπιση των 
δικαιωμάτων των γυναικών, κοριτσιών και παιδιών θυμάτων και την προώθηση 
προς ψήφιση σχετικών νομοθετημάτων. 

Συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία συνέδριο αντικείμενο του οποίου αποτέλεσαν το δικαίωμα σε 
ένα υγιές περιβάλλον και οι νομικές πτυχές της ευθανασίας.  Το συνέδριο 
συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 
Επιτροπή Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου (ΠΔΣ) σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και η εκδήλωση 
τέθηκε υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμό η Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, η Επίτροπος Νομοθεσίας κ. Λουίζα 
Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, ο κ. Tigran Karapetyan, Επικεφαλής Τμήματος, Ειδική 
Ομάδα Διατομεακών Προκλήσεων και Πολυμερών Έργων, Γενική Διεύθυνση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου, Συμβούλιο της Ευρώπης, η 
πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, καθώς 
και ο πρόεδρος του ΠΔΣ κ. Χρίστος Κληρίδης.

Οι εργασίες του συνεδρίου περιλάμβαναν ομιλίες από διαπρεπείς ακαδημαϊκούς, 
δικαστές του ΕΔΔΑ, εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης και εκπροσώπους 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 
Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες του Α΄ μέρους περιλάμβαναν παρουσιάσεις της 
σχετικής, «ακτιβιστικής», νομολογίας του ΕΔΔΑ από τους δικαστές του 
ΕΔΔΑ κ. Γεώργιο Σεργίδη και Ιωάννη Κτιστάκι, σκέψεις, στη βάση διεθνούς 
νομοθεσίας και νομολογίας επί της προσφυγής στη δικαιοσύνη για θέματα 
κλιματικής αλλαγής, ενέργειας και περιβάλλοντος, από τους ακαδημαϊκούς 
κ. Χαρίκλεια Βλάχου και Οδυσσέα Χρίστου, καθώς και τα σχετικά διαδικτυακά 
προγράμματα HELP από την κ. Eva Pastrana, Επικεφαλής του Τμήματος 
Εκπαίδευσης Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.  Το Β΄ μέρος περιλάμβανε εισήγηση αναφορικά με φιλοσοφικές 
σκέψεις επί του αποθνήσκειν στον 21ο αιώνα, που εξέθεσε ο πρόεδρος της 
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Φελλάς, εκτενή 
παρουσίαση της ευθανασίας στο νομικό πλαίσιο της ΕΣΔΑ από τον πρώην 
δικαστή του ΕΔΔΑ κ. Paul Lemmens, ανάλυση του περί της Κατοχύρωσης 
και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου από τη Δικηγόρο 
της Δημοκρατίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου κ. Ζωή 
Κυριακίδου και ανάπτυξη από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου 
και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Αριστοτέλη 
Κωνσταντινίδη του θέματος της ευθανασίας υπό το πρίσμα της αυτονομίας 
των ασθενών. 

Στο τέλος κάθε μέρους του συνεδρίου το κοινό απηύθυνε ερωτήσεις στους 
ομιλητές και αναπτύχθηκε γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση ιδιαίτερα για 
την προβληματική της ευθανασίας. 

Πρακτικά του συνεδρίου

Τα πρακτικά του συνεδρίου έχουν ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Ερευνών, 
Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής και σύντομα θα εκτυπωθούν και θα είναι 
στη διάθεση του κοινού τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά.

Συνέδριο «Ενεργειακή μετάβαση - Τεχνολογίες αποθήκευσης και 
υδρογόνου»

Στα πλαίσια της επιστράτευσης όλων των συντελεστών του ενεργειακού 
τομέα στη μεγάλη προσπάθεια της πράσινης μετάβασης, πραγματοποιήθηκε 
στις 14 Ιανουαρίου 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, συνέδριο με 
θέμα «Ενεργειακή μετάβαση - Τεχνολογίες αποθήκευσης και υδρογόνου», το 
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οποίο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και απόφαση της 
επιτροπής. 

Το συνέδριο, το οποίο συντόνιζε ο πρόεδρος της επιτροπής Ενέργειας, 
παρακολούθησαν με φυσική παρουσία, αλλά και διαδικτυακά νυν και πρώην 
βουλευτές, κρατικοί αξιωματούχοι, ακαδημαϊκοί, καθώς και νομικά και 
φυσικά πρόσωπα οι δραστηριότητες των οποίων είναι συναφείς με το θέμα 
της ενεργειακής μετάβασης. Τον χαιρετισμό της Προέδρου της Βουλής 
ακολούθησε μαγνητοσκοπημένη ενημέρωση των συνέδρων για τις αποφάσεις 
της παγκόσμιας συνόδου κορυφής των ηγετών στα πλαίσια της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή από εκπρόσωπο της Επιτρόπου 
Ενέργειας της ΕE κ. Kadri Simson. Κεντρικό θέμα του πρώτου μέρους του 
συνεδρίου αποτέλεσε η ευρωπαϊκή διάσταση της ενεργειακής μετάβασης 
και οι μελλοντικές τεχνολογίες, το οποίο ανέπτυξαν διαδικτυακά οι δρ Μαρία 
Γεωργιάδου, δρ Σταύρος Παπαθανασίου και δρ Νικόλαος Λυμπερόπουλος. 
Το δεύτερο μέρος του συνεδρίου άνοιξε με μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση 
της στρατηγικής της Κύπρου για την πράσινη μετάβαση από την Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσα Πηλείδου. Διά ζώσης οι δρ 
Ανδρέας Πουλλικκάς, κ. Σταύρος Σταυρινός, κ. Τάσος Γρηγορίου, δρ Κώστας 
Παπανικόλας και δρ Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέπτυξαν με τις εισηγήσεις τους 
το ζήτημα των προοπτικών της ενεργειακής μετάβασης της Κύπρου. 

Στο τέλος κάθε μέρους του συνεδρίου το κοινό είχε την ευκαιρία να υποβάλει 
ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες οδήγησαν σε μία παραγωγική συζήτηση. 
Το συνέδριο έληξε με την ανακοίνωση των κωδικοποιημένων συμπερασμάτων 
από τον δόκτορα Κυριάκο Χατζηγιάννη. 

Πρακτικά του συνεδρίου

Τα πρακτικά του συνεδρίου έχουν ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Ερευνών, 
Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής και σύντομα θα εκτυπωθούν και θα είναι 
στη διάθεση του κοινού τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά.

Δράσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα

• Σεμινάριο με θέμα «Σεξισμός στη γλώσσα και ο ρόλος των ΜΜΕ»

Στις 4 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας, η Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνεργασία με 
το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών (MIGS), διοργάνωσε σεμινάριο με 
θέμα «Σεξισμός στη γλώσσα και ο ρόλος των ΜΜΕ» στο Συνεδριακό 
Κέντρο Φιλοξενία. 

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες η 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, με πρωτοβουλία της 
οποίας διοργανώθηκε το σεμινάριο, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα ΜΜΕ στην απάλειψη του σεξισμού 
και στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης και παράλληλα διαβεβαίωσε ότι 
θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες σημαντικές πρωτοβουλίες. Στις 
θεματικές που αναπτύχθηκαν σχετικά με τη χρήση ευαίσθητης ως 
προς το φύλο γλώσσας οι συμμετέχοντες μπόρεσαν μέσα από την 
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αλληλοτροφοδότηση να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και βιώματα 
και μελέτησαν περιπτώσεις δημόσιου λόγου-κειμένων, αλλά και 
κάλυψης θεμάτων έμφυλης βίας και γυναικοκτονιών.
 
Στο σεμινάριο συμμετείχαν δημοσιογράφοι, κειμενογράφοι, λειτουργοί 
τύπου των σωμάτων ασφαλείας, μέλη του προσωπικού της Βουλής, 
καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες δημοσιογραφίας.

• Στα βήματα μιας βουλεύτριας

Στις 8 Μαρτίου 2022, έπειτα από πρωτοβουλία της Προέδρου της 
Βουλής, πραγματοποιήθηκε η δράση με τον τίτλο «Στα βήματα μιας 
βουλεύτριας». Σε αυτή συμμετείχαν εννέα κορίτσια που ήρθαν από 
όλες τις επαρχίες της Κύπρου, για να ακολουθήσουν η καθεμιά τα 
βήματα και την καθημερινότητα μιας βουλεύτριας.

• Παράθεση προγεύματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα, η Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέθεσε πρόγευμα στις 8 Μαρτίου 
2022, στο Αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε πρώην και νυν 
βουλεύτριες, κοινοβουλευτικές συντάκτριες, κοινοβουλευτικές 
συνεργάτιδες, το προσωπικό της Βουλής των Αντιπροσώπων και τα εννέα 
νεαρά κορίτσια από όλες τις επαρχίες της Κύπρου που συμμετείχαν 
στη δράση «Στα βήματα μιας βουλεύτριας». Κατά τη διάρκεια του 
προγεύματος η Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε χαιρετισμό προς όλες 
τις παρευρισκόμενες, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της για τη συμβολή 
και προσφορά της καθεμιάς ξεχωριστά στον αγώνα για απαλλαγή από 
στερεότυπα και νοοτροπίες και τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η 
συνεργασία όλων στον αγώνα για την ισότητα.

23η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων

Στις 18 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, 
σε συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και 
το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων, η 23η Σύνοδος της Βουλής 
των Γερόντων με θέμα «Η τρίτη ηλικία μπροστά στο φάσμα του κορωνοïού». 
 
Η σύνοδος τελέστηκε υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  Χαιρετισμούς απηύθυναν, εκτός από την Πρόεδρο της Βουλής, 
ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του 
Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων κ. Ηλίας Δημητρίου, ο 
γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης εκ μέρους της υπουργού, η γενική διευθύντρια 
του Υπουργείου Υγείας δρ Χριστίνα Βασιλείου Γιαννάκη εκ μέρους του 
υπουργού, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Αναστασία Ανθούση, καθώς 
και εκπρόσωποι της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και της Κυπριακής 
Παιδοβουλής. 
 
Στο πλαίσιο της συνόδου κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν οι εκθέσεις της 
Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των 
Γερόντων και διεξήχθη γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος σχετικά με τα 
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προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η τρίτη ηλικία συνεπεία της πανδημίας 
του κορωνοϊού, τη διασφάλιση του αναφαίρετου δικαιώματος της αξιοπρεπούς 
διαβίωσης των ηλικιωμένων ως ανθρώπων που προσέφεραν στην κοινωνία, 
καθώς και τη διαμόρφωση πολιτικών που θα τους στηρίζουν ουσιαστικά.  
Στον διάλογο συμμετείχαν ενεργά οι βουλευτές και βουλεύτριες της Βουλής 
των Γερόντων, καθώς και εκπρόσωποι υπουργείων με σχετικές παρεμβάσεις. 
Τα πρακτικά της συνόδου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.

Έκδοση «Βουλή των Αντιπροσώπων - Δωδέκατη Βουλευτική 
Περίοδος 2021-2026» 

Μετά τις εκλογές της 30ής Μαΐου 2021 και τη νέα σύνθεση της Βουλής που 
προέκυψε, κυκλοφόρησε, τον Απρίλιο του 2022, η χρηστική έκδοση «Βουλή 
των Αντιπροσώπων - Δωδέκατη Βουλευτική Περίοδος 2021-2026». Η έκδοση 
παρουσιάζει το προφίλ της νέας Βουλής, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά 
των μελών της, με σκοπό να ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών 
και των εκλελεγμένων αντιπροσώπων τους. Περιέχει επίσης συγκριτικά 
στατιστικά στοιχεία της παρούσας και της προηγούμενης Βουλής. Η εν 
λόγω έκδοση κυκλοφόρησε και στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «House of 
Representatives - Twelfth Parliamentary Term 2021-2026», αφού καθίσταται 
χρήσιμη και στο εξωτερικό, κατά την ανάπτυξη των διεθνών κοινοβουλευτικών 
δραστηριοτήτων των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο γύρος της πρωτεύουσας με ένα ποδήλατο 
«CΥcling in the city 2022 - Μετα-κινούμαι στον Στρόβολο και στη 
Λευκωσία»

Η Πρόεδρος της Βουλής, στηρίζοντας την προσπάθεια για διαμόρφωση 
κουλτούρας χρήσης ποδηλάτου στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη 
ως ασφαλούς και αξιόπιστου μέσου διακίνησης, αλλά και άθλησης, έθεσε 
υπό την αιγίδα της την εκδήλωση «CΥcling in the city 2022 - Μετα-κινούμαι 
στον Στρόβολο και στη Λευκωσία», που συνδιοργάνωσαν ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 
και η πρέσβειρα του Βασιλείου της Ολλανδίας στην Κύπρο κ. Elke Merks-
Schaapveld σε συνεργασία με τους δήμους Στροβόλου και Λευκωσίας. Ο 
ποδηλατικός γύρος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 10 Απριλίου 2022, με 
σκοπό να αναδειχθούν τα πολλαπλά οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου ως 
μέσου διακίνησης ή άθλησης, αλλά και η ανάγκη δημιουργίας ασφαλών 
ποδηλατοδρόμων που να συνδέουν τα προάστια με το κέντρο της πόλης και 
κατ’ επέκταση η ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στις πόλεις. 
 
Συνέδριο με θέμα «Ευθανασία: Εξέταση ηθικών και νομικών 
διαστάσεων»

Στις 15 Απριλίου 2022 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία πραγματοποιήθηκε 
συνέδριο με θέμα «Ευθανασία: Εξέταση ηθικών και νομικών διαστάσεων». Το 
συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τον ΠΔΣ και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 
Κύπρου υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων σε 
συνέχεια του από τη 10η Δεκεμβρίου 2021 νομικού συνεδρίου του ΠΔΣ για 
την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με σκοπό την εμβάθυνση 
της συζήτησης επί της ευθανασίας.
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Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμό η Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών κ. Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, ο πρόεδρος του ΠΔΣ κ. Χρίστος Κληρίδης, καθώς και ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΔΣ κ. Κώστας 
Παρασκευάς.  Στο συνέδριο συμμετείχε με εισαγωγική ομιλία η Επίτροπος 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-
Λοττίδη. 

Οι εργασίες του συνεδρίου περιλάμβαναν ομιλίες από διαπρεπείς 
ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της Εκκλησίας και της κοινωνίας των πολιτών, 
αλλά και προσωπικότητες του ιατρικού και του νομικού κόσμου τόσο από την 
Κύπρο όσο και από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το Α΄ μέρος, «Ευθανασία: Ηθικές διαστάσεις», άνοιξε ο 
συντονιστής, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, Καθηγητής 
κ. Κωνσταντίνος Φελλάς, παρουσιάζοντας βιοηθικούς προβληματισμούς, 
ακολουθούμενος από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 
κ. Πέτρο Αγαθαγγέλου, ο οποίος εξέθεσε ζητήματα σχετικά με την ιατρική 
ηθική και τη νομική κατοχύρωση του γιατρού. O Μητροπολίτης Πάφου 
Υπέρτιμος και Έξαρχος Αρσινόης και Ρωμαίων κ. Γεώργιος εξέθεσε την άποψη 
της Εκκλησίας για την ευθανασία και τέλος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου κ. Μάριος Κουλούμας παρουσίασε βιώματα 
πασχόντων και των οικείων τους τόσο υπό τη θεσμική του ιδιότητα όσο και από 
την προσωπική του εμπειρία.  Στο Β΄ μέρος, «Ευθανασία: Νομικές διαστάσεις», 
ο κ. Αλέξανδρος Κληρίδης, δικηγόρος, γραμματέας της Επιτροπής Ποινικού 
Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και του Δικαίου της Απόδειξης του ΠΔΣ, προέβη 
σε νομική ανάλυση της εφαρμογής της διαδικασίας της ευθανασίας στην Κύπρο. 
Τέλος, ο κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μίλησε για τη νομική και δεοντολογική 
διάσταση της ευθανασίας και ο κ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, εξέθεσε μια περαιτέρω 
νομολογιακή ανάλυση για την ευθανασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο τέλος κάθε μέρους του συνεδρίου το κοινό απηύθυνε ερωτήσεις στους 
ομιλητές και η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα κατά πόσο η κυπριακή 
κοινωνία έχει στο παρόν στάδιο ανάγκη τη θεσμοθέτηση της ευθανασίας. 

Πρακτικά του συνεδρίου

Τα πρακτικά του συνεδρίου έχουν ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Ερευνών, 
Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής και σύντομα θα εκτυπωθούν και θα είναι 
στη διάθεση του κοινού τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά.

Democracy Forum

Στις 6 Μαΐου 2022 διοργανώθηκε από τον Επίτροπο του Πολίτη σε συνεργασία με 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Democracy Forum (Φόρουμ για τη Δημοκρατία) 
στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Σκοπός του ήταν να αποτελέσει τον χώρο 
συζήτησης ανάμεσα σε όσους και όσες λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, 
στους κοινωνικούς εταίρους και στην κοινωνία των πολιτών αναφορικά με 



123

τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες. 
Εισαγωγικές ομιλίες στο συνέδριο έγιναν από την Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και τον Επίτροπο του Πολίτη κ. Παναγιώτη Σεντώνα. Κύρια 
ομιλήτρια ήταν η κ. Mariya Gabriel, Ευρωπαία Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας. Στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συμμετείχαν και 
τα μέλη της Βουλής κ. Μαρίνα Νικολάου, Χρύσης Παντελίδης και Αλεξάνδρα 
Ατταλίδου.  

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού και με πρωτοβουλία της 
Προέδρου της Βουλής, διοργανώθηκε την 1η Ιουνίου 2022 εκδήλωση στην 
οποία κλήθηκαν και συμμετείχαν εβδομήντα ένα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί 
συνοδοί τους, από επτά σχολεία της Λευκωσίας. Κατά την άφιξή τους οι νεαροί 
καλεσμένοι οδηγήθηκαν στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής, όπου 
καλωσορίζοντάς τους η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε τη σημαντικότητα 
της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού και ανέπτυξε τον ρόλο και το έργο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. Ακολούθως τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις 
ομάδες και συμμετείχαν διαδοχικά σε αντίστοιχο αριθμό εργαστηρίων. Στο 
πρώτο εργαστήρι ο κ. Χαμπής Τσαγγάρης, ο γνωστός χαράκτης, παρουσίασε 
στα παιδιά το κυπριακό παραμύθι «Ο Σπανός τζι οι σαράντα δράτζιοι». Οι 
κ. Έλενα Παυλίδου και Νικολέττα Βερυκίου, εκπαιδεύτριες σε θέματα παιδικού 
θεάτρου, απασχόλησαν τα παιδιά σε ένα δημιουργικό θεατρικό εργαστήρι, 
ενώ η εικαστική παιδαγωγός και μουσειοπαιδαγωγός κ. Έλενα Παναγιώτου 
ετοίμασε για τα παιδιά εργαστήρι χειροτεχνίας με θέμα «Εικαστικό πικ 
νικ», το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας. Τέλος, 
ο κ. Κυριάκος Στούππας, εκπαιδευτής του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, 
οργάνωσε για τα παιδιά ένα διασκεδαστικό κυνήγι θησαυρού με θέμα το 
κοινοβούλιο. Μετά από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας, η 
επίσκεψη των παιδιών, η οποία συνέπεσε με την άρση του μέτρου χρήσης 
μάσκας σε κλειστούς χώρους, χάρισε στο κοινοβούλιο μία πνοή χαράς και 
διάθεση περαιτέρω προσπάθειας για την εξασφάλιση ενός όμορφου και 
ευοίωνου μέλλοντος για την Κύπρο μας.

Έκδοση «Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
- Ιστορία, Ανάδειξη, Λειτουργία, Αρμοδιότητες»

Στο πλαίσιο του εκδοτικού έργου της Βουλής κατά την εν λόγω σύνοδο 
εντάσσεται και η αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη επανέκδοση του 
ενημερωτικού εντύπου με τίτλο «Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας». Πρόκειται για ενημερωτική έκδοση στην ελληνική γλώσσα 
για τους μαθητές μέσης εκπαίδευσης και τους φοιτητές που επισκέπτονται 
τη Βουλή, στην οποία παρατίθενται η ιστορική εξέλιξη του κυπριακού 
κοινοβουλίου, ο πολιτικός ρόλος και οι αρμοδιότητές του, καθώς και η 
οργάνωση και λειτουργία του στα πλαίσια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τέταρτη έκδοση του εν λόγω εντύπου, το 
οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1999 και ακολούθως το 2003 και το 2008.

Έκδοση «Ο Θεσμός της Βουλής των Αντιπροσώπων»

Η έκδοση αποτελεί καρπό του μεγαλύτερου επιστημονικού συνεδρίου για 
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τις κοινοβουλευτικές σπουδές που έχει πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, 
υπό τον τίτλο «Ο Θεσμός της Βουλής των Αντιπροσώπων, 1960-2020», το 
οποίο συνδιοργάνωσαν η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2020, επ’ ευκαιρία της 
συμπλήρωσης εξήντα χρόνων λειτουργίας του κυπριακού κοινοβουλίου.
 
Με περισσότερες από τριάντα συμβολές βουλευτών/βουλευτριών, 
πανεπιστημιακών και ερευνητών, ο τόμος εξετάζει τις θεσμικές, κανονιστικές, 
νομικές και άλλες πτυχές της νομοθετικής εξουσίας, οι οποίες καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσμα θεμάτων που άπτονται της θεσμικής της λειτουργίας, και 
φιλοδοξεί να συμβάλει τόσο στην προώθηση των κοινοβουλευτικών σπουδών 
στην Κύπρο όσο και στην ανάπτυξη της σύμπραξης μεταξύ πολιτικού και 
επιστημονικού λόγου.  

Έκδοση «Φάκελος Κύπρου»

Πρόκειται για τον ένατο τόμο του υπό έκδοση πολύτομου έργου, το οποίο 
υλοποιείται σταδιακά στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για 
Πρόσβαση στο Υλικό της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων 
για τον Φάκελο της Κύπρου, που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2016. Ο τόμος 
περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της εν λόγω Εξεταστικής 
Επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα μεταξύ 30ής Οκτωβρίου 
και 13ης Νοεμβρίου 1986, στις οποίες κλήθηκαν και κατέθεσαν ενώπιον της 
επιτροπής ως μάρτυρες οι Άγγελος Βλάχος, Παύλος Παπαδάκης, Ευάγγελος 
Γραββάνης, Σταύρος Ταβλαρίδης, Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Δημήτριος 
Ζιωτόπουλος, Βασίλειος Γαβριήλ, Σπυρίδων Πολίτης και Χαράλαμπος 
Παλαḯνης. Τον ένατο τόμο, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα 
της Βουλής, θα ακολουθήσει σύντομα ο δέκατος, οι εργασίες για την έκδοση 
του οποίου θα ολοκληρωθούν κατά το επόμενο διάστημα.

Έκδοση «Η κυπριακή γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του 1922»

Η εν λόγω δίγλωσση έκδοση (ελληνικά και αγγλικά) περιλαμβάνει το υλικό της 
έκθεσης που ετοίμασε και παρουσίασε η Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018 
στην Πύλη Αμμοχώστου με τίτλο «Η κυπριακή γη υποδέχεται τους πρόσφυγες 
του 1922», στα πλαίσια πολυθεματικής έκθεσης για τη συμπλήρωση 70 
χρόνων από την υπογραφή της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή 
του Εγκλήματος της Γενοκτονίας. 

Με αφορμή την τραγική επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, αλλά και λόγω της τεράστιας ιστορικής σημασίας και αξίας 
του υλικού που παρουσιάστηκε στην έκθεση, κρίθηκε σκόπιμη, ως πράξη 
απόδοσης φόρου τιμής στα θύματα της καταστροφής και δη σε όσους 
πρόσφυγες κατέφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, η μεταφορά του εν 
λόγω υλικού σε έκδοση. Στόχος η παράδοση στο ευρύ αναγνωστικό κοινό 
των μαρτυριών της εποχής, οι οποίες αναδεικνύουν αφενός την αγάπη με την 
οποία ο υπό αγγλική κυριαρχία δοκιμαζόμενος λαός της Κύπρου αγκάλιασε 
τους Μικρασιάτες πρόσφυγες, παρά τις απαγορεύσεις και την αρνητική στάση 
των Βρετανών αποικιοκρατών, και αφετέρου το δράμα των προσφύγων, οι 
οποίοι όχι απλώς κατάφεραν να κάνουν μία νέα αρχή υπό αντίξοες συνθήκες, 
αλλά διέπρεψαν και προσέφεραν στο νησί τα μέγιστα με την τεχνογνωσία και 
τον πολιτισμό που έφεραν μαζί τους.
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ΣΤ.  Έρευνες - Μελέτες

Με κύρια αποστολή του να υποστηρίζει τους βουλευτές στο κοινοβουλευτικό 
έργο ο Τομέας Ερευνών και Μελετών δραστηριοποιήθηκε και εμπλουτίστηκε 
τα τελευταία χρόνια κατά το πρότυπο των Υπηρεσιών Έρευνας του ΕΚ, καθώς 
και άλλων κοινοβουλίων.  Καλύπτοντας ένα χρόνιο κενό στις κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες, ο τομέας εκπόνησε, κατόπιν αιτήματος της Προέδρου ή μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και ακαδημαϊκών ή ερευνητών από το 
εξωτερικό, σύντομες αναλύσεις, ενημερωτικά σημειώματα ή εκτενείς έρευνες 
και μελέτες για διάφορα θέματα κυρίως νομικού ή ιστορικού περιεχομένου.

Παράλληλα, ο Τομέας Ερευνών και Μελετών ανταποκρίθηκε σε ερωτήματα 
κοινοβουλίων άλλων χωρών, καθώς και ακαδημαϊκών και ερευνητών από 
το εξωτερικό αναφορικά με το έργο και τις διαδικασίες του κυπριακού 
κοινοβουλίου.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες έρευνες 
και μελέτες, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νομικών κυρίως ζητημάτων: 

1. Δημοσιότητα των συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών

Στην εν λόγω μελέτη καταγράφονται οι απαντήσεις κρατών μελών της ΕΕ 
που διαβιβάστηκαν στο ECPRD για το ερώτημα που απέστειλε η Βουλή 
των Αντιπροσώπων αναφορικά με τη δυνατότητα προσβασιμότητας 
στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και την 
ύπαρξη Γραφείου Τύπου στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια.

Η ανάθεση της εν λόγω μελέτης έγινε από τη γενική διευθύντρια της 
Βουλής των Αντιπροσώπων.

2. Δημοσιοποίηση περιουσιακών στοιχείων των μελών των  
          κοινοβουλίων σε ευρωπαϊκές χώρες και στον Καναδά

Η μελέτη εστιάζει στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ  και στον Καναδά αναφορικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης 
των περιουσιακών στοιχείων των μελών των κοινοβουλίων, καθώς και 
του περιεχομένου δημοσιοποιούμενων δεδομένων.

Τη διεξαγωγή της έρευνας ζήτησε η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
για το Πόθεν Έσχες στα πλαίσια της αναθεώρησης του ευρύτερου 
πλαισίου για το πόθεν έσχες.

3. Σχέδια στήριξης της μητρότητας και της πατρότητας

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο τα σχέδια στήριξης της μητρότητας και 
της πατρότητας σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και το ΗΒ. Ειδικότερα, στη 
μελέτη καταγράφονται στοιχεία, ανά χώρα, που αφορούν τη διάρκεια 
παροχής, το ύψος και την πηγή χρηματοδότησης των επιδομάτων 
μητρότητας και πατρότητας. Καταγράφονται επίσης στοιχεία που 
αφορούν τη γονική άδεια και τα γονικά επιδόματα.
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά.

4. Νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή

Στη μελέτη καταγράφονται οι νομοθεσίες αναφορικά με την 
κατοχύρωση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή σε ευρωπαϊκές 
χώρες, στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία.

Η ανάθεση της εν λόγω έρευνας έγινε από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Υγείας στα πλαίσια συζήτησης πρότασης νόμου για τη 
νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.

5. Παροχή επιδομάτων σε βετεράνους πολέμου και προνομιακή       
        μεταχείριση αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή  
          τους

Η έρευνα εστιάζει στην πολιτική που ακολουθείται σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ, το ΗΒ και τον Καναδά αναφορικά με την παροχή επιδομάτων και 
δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε βετεράνους πολέμου ή 
εξαφανισθέντες σε περίοδο πολέμου, καθώς και στους εξαρτωμένους 
τους που συμμετείχαν σε πόλεμο υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της 
πατρίδας τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του προέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων κ. Νίκου Κέττηρου.

6. Νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας   
          νέων (youth hostels)

Στη μελέτη καταγράφεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
των ξενώνων φιλοξενίας νέων σε τέσσερις χώρες της ΕΕ, τη Γερμανία, 
τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

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

7. Ασυμβίβαστο μεταξύ της βουλευτικής ιδιότητας και άλλων  
         επαγγελμάτων

Η μελέτη αναφέρεται στα ζητήματα ασυμβιβάστου της ιδιότητας 
των βουλευτών τόσο ως προς την κατοχή ταυτόχρονα πολλαπλών 
υπηρεσιακών θέσεων όσο και ως προς την άσκηση άλλου επαγγέλματος 
σε κράτη μέλη της ΕΕ, το ΗΒ και τον Καναδά.

Η ανάθεση της εν λόγω έρευνας έγινε από τον βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη στα πλαίσια συζήτησης 
αυτεπάγγελτου σχετικού θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το ασυμβίβαστο της 
βουλευτικής ιδιότητας ως προς την άσκηση άλλων επαγγελμάτων.
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8. Η επ’ αμοιβή πρακτική άσκηση και τα εργασιακά δικαιώματα των  
          ασκουμένων σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ

Η μελέτη αναφέρεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 
τη δίκαιη αμοιβή και τα εργασιακά δικαιώματα των νέων σε περιόδους 
πρακτικής άσκησης και μαθητείας ή στις περιπτώσεις που το θέμα δε 
ρυθμίζεται νομοθετικά για τις πρακτικές άσκησης που ακολουθούνται 
σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η μελέτη εκπονήθηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή της εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά.

9. Το φαινόμενο της ρίψης πυροτεχνημάτων και η εφαρμογή της  
          σχετικής νομοθεσίας  σε χώρες μέλη της ΕΕ

Η έρευνα αναφέρεται στις ισχύουσες νομοθεσίες για τη ρίψη 
πυροτεχνημάτων, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους σε άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Ειδικότερα, καταγράφονται στοιχεία αναφορικά με την 
εποπτεία της χρήσης πυροτεχνημάτων, ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις, τον 
έλεγχο της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, καθώς και τις ενέργειες για 
περιορισμό της χρήσης τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου.

10. Χορήγηση πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση της  
         νομοθεσίας

Η μελέτη αφορά την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλα κράτη διεθνώς 
αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης πολεοδομικών αδειών κατά 
παρέκκλιση των προνοιών που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, 
είτε πρόκειται για εφαρμοστέο πολεοδομικό σχέδιο ανάπτυξης είτε για 
άλλη νομοθεσία (πολεοδομικές εξαιρέσεις).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου. 

11. Παροχές υγείας, επιδοματική πολιτική και σχέδια στήριξης για 
          νεφροπαθείς και άτομα με σακχαρώδη διαβήτη (τύπου Ι και ΙΙ)

Η έρευνα αναφέρεται στα επιδόματα και άλλες παροχές υγείας τόσο για 
νεφροπαθείς όσο και για άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη 
(τύπου Ι και ΙΙ) σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της βουλευτού 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνας Νικολάου.

12. Το νομοθετικό πλαίσιο για τα απροσδόκητα κέρδη στον τομέα 
          της ενέργειας στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία

Η μελέτη εστιάζει στις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον ορισμό 
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των απροσδόκητων κερδών στον τομέα της ενέργειας, τον τρόπο 
υπολογισμού, το ποσοστό και τη διάρκεια φορολόγησής τους στην 
Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία.

Η ανάθεση της εν λόγω μελέτης έγινε από τον βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανο Στεφάνου.

13. Διαχείριση των συστημάτων υγείας στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Η έρευνα εστιάζει στη διαχείριση των κρατικών συστημάτων υγείας σε 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και ειδικότερα στους αρμόδιους φορείς για τη 
διαχείριση του κρατικού συστήματος υγείας, τη σύνθεση των διοικητικών 
συμβουλίων/επιτροπών των φορέων αυτών, καθώς και την κατοχή των 
απαραίτητων ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των μελών τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του προέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών κ. Ζαχαρία Κουλία.

14. Προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή στον τραπεζικό  
         τομέα

Η μελέτη επικεντρώνεται στα δικαιώματα των καταναλωτών στον 
τραπεζικό τομέα στη Γερμανία, τη Γαλλία και το ΗΒ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή της 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη.
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Ζ.  Λογιστικές δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές  
        λειτουργίες και συντήρηση εγκαταστάσεων
Με δεδομένη την ακύρωση του διαγωνισμού ανέγερσης του νέου κτιρίου 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, για την αντιμετώπιση του κτιριολογικού 
προβλήματος που αντιμετωπίζει, η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε την 
εκμίσθωση δύο ορόφων στο παρακείμενο κτίριο της Cyta «Ηλέκτρα» και 
κατά την υπό αναφορά σύνοδο και προχώρησε σε κτιριακές βελτιώσεις στο 
ιστορικό κτίριο της Βουλής.

Ειδικότερα, έγινε αναβάθμιση και ανανέωση της πρόσοψης του κτιρίου 
και του αίθριου χώρου με την εγκατάσταση ανθώνων με κυπριακά φυτά, 
ενοποίηση των τριών μικρών αιθουσών συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών σε μία μεγάλη ευρύχωρη αίθουσα, ανακαίνιση της αίθουσας των 
δημοσιογράφων, μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης της Βουλής στο Σπίτι του 
Πολίτη, ενώ άρχισαν οι εργασίες ανάπλασης και ανακαίνισης της καντίνας/
εστιατορίου και της κουζίνας της Βουλής.  

Επιπλέον, ως συνέπεια του γεγονότος ότι ήταν αδύνατον να εφαρμοστούν 
στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα 
για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, οι εργασίες της Βουλής 
των Αντιπροσώπων συνεχίστηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία μέχρι 
τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οπόταν η διαχείριση του εν λόγω κέντρου 
παραδόθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Υφυπουργείο Τουρισμού.

Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής μεταρρύθμισης που προωθείται στην 
ΚΔ, η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή του 
νέου μηχανογραφημένου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
(ΣΔΕΠ) - Enterprise Resource Planning (ERP), το οποίο θα αντικαταστήσει τα 
υφιστάμενα λογισμικά συστήματα Integrated Financial Management System 
(FIMAS). Η αλλαγή αυτή θα υποστηρίξει τις λειτουργίες της λογιστικής, των 
μισθολογίων και συντάξεων, του καταρτισμού και της υλοποίησης του ετήσιου 
προϋπολογισμού στη βάση δραστηριοτήτων, καθώς και τη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού, όπως για παράδειγμα τις άδειες, τις τοποθετήσεις, 
τις προαγωγές και άλλες πληροφορίες που αφορούν τους εργαζομένους.

Άλλες λογιστικές δραστηριότητες:

• Ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού με βάση τις οδηγίες της
γενικής διευθύντριας της Βουλής και προώθησή του για ψήφιση κατ’ 
επιταγήν της οικονομικής αυτονομίας του κοινοβουλίου, ως έχει ήδη 
θεσμοθετηθεί με σχετική συνταγματική τροποποίηση του 2019.

• 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
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επιδόματα και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα της 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 της 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 την Πρόεδρο, τους βουλευτές
και τους λειτουργούς του κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε 
κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό.

• Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών με βάση τις οδηγίες της γενικής 
διευθύντριας 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.

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

• Διεξαγωγή αλληλογραφίας οικονομικού/λογιστικού περιεχομένου με
άλλα κυβερνητικά τμήματα.
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Η.  Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρεσχέθη υποστήριξη και έγινε διαχείριση 
εργαλείων και διευκολύνσεων που αφορούν τους βουλευτές, εκατόν εξήντα 
(160) μέλη του προσωπικού και εκατό (100) κοινοβουλευτικούς συνεργάτες 
στους τρεις χώρους που δραστηριοποιείται η Βουλή των Αντιπροσώπων (κεντρικό 
κτίριο, δύο όροφοι στο κτίριο «Ηλέκτρα» και το Σπίτι του Πολίτη), αλλά και στο 
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, το οποίο είχε αποτελέσει τη βάση των εργασιών 
της Βουλής την υπό επισκόπηση σύνοδο μέχρι τον Ιούνιο του 2022, οπότε και η 
Βουλή μεταφέρθηκε πλέον στο κεντρικό κτίριο. 

Κατά την ίδια σύνοδο εγκαταστάθηκε στην αίθουσα της ολομέλειας εξοπλισμός 
τελευταίας τεχνολογίας για τη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της 
ολομέλειας του σώματος, η οποία πλέον θα γίνεται αυτοδύναμα από την αρμόδια 
υπηρεσία της Βουλής, ύστερα από συνεργασία τριών χρόνων με το ΚΥΠΕ. Ο 
ενισχυμένος εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 
για την ασφαλή διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων μέσω του υφιστάμενου συστήματος 
τηλεδιάσκεψης. Οι πρώτες αυτοδύναμες μεταδόσεις πραγματοποιήθηκαν κατά 
τις τελευταίες συνεδρίες της ολομέλειας της υπό επισκόπηση συνόδου, μετά 
την επάνοδο της Βουλής στο κυρίως κτίριο της Βουλής.

Σημαντική εξέλιξη υπήρξε επίσης η μεταφορά του συνόλου των λογαριασμών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των βουλευτών και του προσωπικού της Βουλής 
στο σύστημα «Exchange» του Office 365, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική αλληλογραφία από οπουδήποτε εντός ή εκτός Βουλής, παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής και λήψης μεγαλύτερου όγκου δεδομένων και διαθέτει 
εξαιρετικά μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού και της τακτικής διεξαγωγής 
ενημερωτικών σεμιναρίων για διάφορα θέματα και με την ευκαιρία της 
μετάβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Exchange, πραγματοποιήθηκαν 
κατά τον μήνα Ιούλιο παρουσιάσεις με θέμα την ασφάλεια διαδικτύου και 
τις διαφοροποιήσεις σχετικά με τη χρήση του λογισμικού. Εκτός από το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τη μετάβαση ενεργοποιήθηκαν και άλλα εργαλεία 
που προσφέρονται, όπως το ημερολόγιο, το πρόγραμμα «ToDo» και οι ομάδες 
επικοινωνίας. 

Με τη μεταφορά της Βιβλιοθήκης της Βουλής στο Σπίτι του Πολίτη, έγινε 
αντίστοιχη διευθέτηση για την επέκταση και του κλειστού δικτύου ψηφιακής 
πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο υλικό παλαιών και σπάνιων εκδόσεων στον νέο 
αυτό χώρο.  Παράλληλα, 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.

Αναβάθμιση και νέα ομαδοποίηση θεμάτων, ώστε να είναι ευκολότερη η 
πρόσβαση σε αντίστοιχο υλικό, έγινε και στην ιστοσελίδα της Βουλής, που 
τέθηκε σε λειτουργία πρόσφατα, με την προσθήκη περισσότερων εργαλείων 
πρόσβασης και επικοινωνίας των πολιτών και διαφορετική ταξινόμηση υλικού. 
Έχουν προστεθεί καινούρια κεφάλαια υλικού, όπως τα δελτία τύπου, ενώ 
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σύντομα θα προστεθούν και άλλα, όπως οι ψηφισθέντες νόμοι (νομοσχέδια και 
προτάσεις νόμου).  Παράλληλα, λειτούργησε η επίσημη σελίδα της Βουλής στο 
Facebook, καθώς και οι λογαριασμοί της Βουλής στο Twitter και στο Instagram.

Εγκαταστάθηκε επίσης οπτικοακουστικός εξοπλισμός στη νέα μεγάλη αίθουσα 
«Αμμόχωστος» και εξασφαλίστηκε εξοπλισμός οπτικογράφησης και αυτόματου 
υποβολέα (autocue), καθώς και εξοπλισμός για οπτικοακουστική επεξεργασία 
(audio/video editing) και επεξεργασία φωτογραφιών (photo editing). 

Από τον Φεβρουάριο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σύστημα καταγραφής 
παρουσιών του προσωπικού τόσο στο κεντρικό κτίριο όσο και στις άλλες 
εγκαταστάσεις της Βουλής (κτίριο «Ηλέκτρα» και Σπίτι του Πολίτη).

Με την προσθήκη επιπλέον εκατό (100) τηλεφωνικών αριθμών στο τηλεφωνικό 
σύστημα της Βουλής, υπήρξε ανάγκη αλλαγής του προθέματος 0 σε 9 για κλήσεις 
εκτός Βουλής.

Με την ανακατασκευή του χώρου δηλώσεων (press room), τοποθετήθηκε 
καινούριο υπόβαθρο (backdrop), ενεργοποιήθηκαν τρεις προβολείς και 
εγκαταστάθηκε καινούριος εξοπλισμός και ηλεκτρονικοί υπολογιστές για χρήση 
από τους δημοσιογράφους. Δημιουργήθηκε επίσης χώρος δηλώσεων στο αίθριο.

Συνεχίστηκε και κατά την περίοδο αυτή σε εκτεταμένο βαθμό η χρήση των 
τηλεδιασκέψεων, με τις οποίες πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός διασκέψεων 
και συμμετοχών σε συνέδρια διεθνών οργανισμών.
  
Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι 
τον Σεπτέμβριο του 2022 συνεχίστηκε η αδιάλειπτη υποστήριξη τριακοσίων 
πενήντα (350) τελικών χρηστών του εξοπλισμού και των διευκολύνσεων.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με τη χρήση του προγράμματος «ToDo» έχουν 
καταγραφεί κατά τους τρεις μήνες λειτουργίας του 3 453 κλήσεις, στις οποίες 
ανταποκρίθηκαν οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επικοινωνίας. Επίσης μεταξύ 
άλλων έγινε 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. 

Για τη νέα σύνοδο προγραμματίζεται η ψηφιοποίηση παλαιού οπτικοακουστικού 
υλικού και η ταξινόμηση υπάρχοντος σύγχρονου ανάλογου υλικού με σκοπό τη 
δημιουργία ψηφιακού οπτικοακουστικού αρχείου.  
    
Προγραμματίζεται επίσης ο εξοπλισμός της αίθουσας «Κερύνεια» με σύστημα 
τηλεδιάσκεψης σε σχέση και με την πρωτοβουλία των αντίστοιχων υπηρεσιών 
των κοινοβουλίων των χωρών της ΕE για κοινή πλατφόρμα, με στόχο να παρέχεται 
η δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης είκοσι τεσσάρων (24) γλωσσών και 
συμμετοχής μεγάλου αριθμού ατόμων στον ίδιο χώρο. Το ίδιο σύστημα μπορεί, 
εάν χρειαστεί, να χρησιμοποιηθεί και για ζωντανές μεταδόσεις.
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Θ. Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων και άλλων φορέων/ομάδων 
        στη Βουλή 
Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων

Η Βουλή εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα αγαστή 
συνεργασία με τα κυπριακά εκπαιδευτήρια, φιλοξενώντας μαθητές και 
φοιτητές στους οποίους αρμόδιοι λειτουργοί αναπτύσσουν τον πολιτικό ρόλο 
και τις αρμοδιότητες, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του κυπριακού 
κοινοβουλίου. Παράλληλα, ο στόχος της δημοκρατικής αγωγής των παιδιών 
και των νέων και της εξοικείωσής τους με τα δημοκρατικά θέσμια και τις 
διαδικασίες ενισχύεται με μια σειρά ενημερωτικών εντύπων, που απευθύνονται 
στη στοιχειώδη και στη μέση εκπαίδευση, καθώς και εντύπων, που συνδέουν 
με πρωτότυπο τρόπο στοιχεία που αφορούν το κυπριακό κοινοβούλιο και τις 
δημοκρατικές διαδικασίες, την ευρωπαϊκή ταυτότητα της Κύπρου, την ιστορία 
και τον πολιτισμό της. 

Δυστυχώς, οι συνθήκες που δημιούργησαν η πανδημία COVID-19 και τα 
περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείρισή 
της, καθώς και τη διασφάλιση συνθηκών υγειονομικής ασφάλειας τα τελευταία 
χρόνια περιόρισαν τις επισκέψεις των εκπαιδευτηρίων.  Συγκεκριμένα, κατά 
την υπό επισκόπηση σύνοδο επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο για επιτόπου 
ενημέρωση περί της νομοθετικής εξουσίας της Κύπρου εξακόσιοι είκοσι ένας 
(621) εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές από δεκατρία (13) εκπαιδευτήρια. 

Επισκέψεις άλλων φορέων/ομάδων

Σημειώνεται επίσης ότι ενδιαφέρον για επισκέψεις εκπαιδευτικής φύσεως στη 
Βουλή επιδεικνύεται και από άλλους φορείς/ομάδες τόσο από την Κύπρο όσο 
και από το εξωτερικό.  Συγκεκριμένα, σε επτά (7) περιπτώσεις επισκέφθηκαν 
και ξεναγήθηκαν στη Βουλή νέοι και νέες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
«Erasmus+», Δανοί μαθητές, νέοι που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής 
Νέων Κοινοπολιτείας, μέλη της ελληνικής εκπαιδευτικής αποστολής «Άγιος 
Παΐσιος», μαθητές καλοκαιρινών σχολείων, καθώς και νέοι της Φοιτητικής 
Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.  

Αναλυτικά στοιχεία για τις επισκέψεις εκπαιδευτηρίων και άλλων φορέων/
ομάδων στη Βουλή παρατίθενται στο Παράρτημα XVIII, Δεύτερο Μέρος. 
Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρατίθενται στο 
Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.
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Ι. Στόχοι και δράσεις

1. Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, 
έπειτα από πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής, το πρόγραμμα «Πρακτική 
Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων» κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων, 
αλλά και άλλων θεσμικών οργάνων της ΕE. Στόχος η εξοικείωση των νέων 
με τις εργασίες του νομοθετικού σώματος, η διεύρυνση των γνώσεών τους 
γύρω από το κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι και τις αξίες της δημοκρατίας και 
γενικά η προετοιμασία τους, ώστε αφενός να καταστούν ενεργοί πολίτες 
μέσω της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σχέσεων Βουλής-πολιτών και 
αφετέρου να ενισχυθούν οι δεξιότητές τους με απώτερο στόχο τη μελλοντική 
απασχολησιμότητά τους. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το οποίο διήρκεσε 
δύο μήνες, τοποθετήθηκαν στις διάφορες υπηρεσίες της Βουλής, ανάλογα με το 
εξειδικευμένο πεδίο γνώσης και το ενδιαφέρον καθενός. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος παρακολούθησαν συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
(σύνολο 30) και της ολομέλειας του σώματος (σύνολο 8), είχαν συναντήσεις με 
τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τους επικεφαλής των 
κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών στο πλαίσιο της συμμετοχής της Βουλής 
σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς οργανισμούς, ενημερώθηκαν 
για το επιτελούμενο έργο, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις με τα μέλη 
του νομοθετικού σώματος. Παρακολούθησαν επίσης ενημερωτικές διαλέξεις 
από τους διευθυντές των υπηρεσιών επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, όπως 
και διαλέξεις επί των κοινοβουλευτικών διαδικασιών από τους λειτουργούς 
εκπαίδευσης της Βουλής, δράσεις γενικής φύσεως της Βουλής και δράσεις της 
Προέδρου της Βουλής. 

Τέλος, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πάνελ συζήτησης με 
βουλευτές σε θεματικές που είχαν επιλεγεί κατόπιν εισηγήσεων των ιδίων, οι 
οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στους τομείς του περιβάλλοντος, της εργασίας 
και της παιδείας.  Στόχος ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους νέους συμμετέχοντες 
στο εν λόγω πρόγραμμα να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις για θέματα 
που απασχολούν τη νεολαία, διευρύνοντας ταυτόχρονα τον καινούριο δίαυλο 
επικοινωνίας Βουλής-νεολαίας που έχει δημιουργηθεί με την έναρξη και 
υλοποίηση του προγράμματος.

2.  Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας

Κατά το προηγούμενο έτος είχε εξαγγελθεί η πρόθεση της Προέδρου της 
Βουλής να προχωρήσει στη σύσταση ιδρύματος υπό την επωνυμία «Ίδρυμα 
Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας», με σκοπό την προώθηση 
των αρχών του κοινοβουλευτισμού, την ενδυνάμωση και την εμβάθυνση της 
σχέσης της Βουλής με την κοινωνία των πολιτών και την καλλιέργεια της 
συνείδησης του ενεργού πολίτη και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Προς την 
κατεύθυνση αυτή και λαμβανομένου υπόψιν ότι έχει ήδη γίνει πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό του σώματος για το οικονομικό έτος 2022 έχει ήδη ετοιμαστεί το 
Καταστατικό του ιδρύματος, ήτοι η Ιδρυτική Πράξη, στο οποίο εμπεριέχονται οι 
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όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του, προκειμένου η Πρόεδρος της Βουλής 
να προχωρήσει στην εγγραφή και σύσταση του ιδρύματος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο. Οι λεπτομερείς στόχοι 
του ευρέος φάσματος δράσεων που δύναται να αναπτύξει το Ίδρυμα στο πλαίσιο 
των προαναφερθέντων σκοπών καθορίζονται στην Ιδρυτική του Πράξη, η οποία 
στην παρούσα φάση έχει κατατεθεί στην Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.

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

Μετά τη θέσπιση του Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της 
Βουλής των Αντιπροσώπων με απόφαση της Βουλής, η οποία εγκρίθηκε στις 18 
Φεβρουαρίου 2021 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
στις 26 Φεβρουαρίου 2021, συγκροτήθηκε η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Κατά την εν λόγω 
σύνοδο υποβλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής τρεις (3) καταγγελίες και μία (1)
αυτεπάγγελτη εξέταση συμβάντων αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. Για 
τις εν λόγω καταγγελίες και την αυτεπάγγελτη εξέταση πραγματοποιήθηκαν 
εννέα (9) συνεδρίες από την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας 
των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκε ένα (1) πόρισμα για 
το αυτεπάγγελτο θέμα, το οποίο, αφού ανακοινώθηκε στην ολομέλεια του 
σώματος, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 10 
Φεβρουαρίου 2022.

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 ικανοποιούνται μεταξύ άλλων διεθνείς και ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και ειδικότερα οι σχετικές συστάσεις της 
GRECO, η οποία συνιστά ειδική επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της 
διαφθοράς και της οποίας η ΚΔ αποτελεί μέλος. Επιπροσθέτως, με τη θέσπιση 
αρχών και κανόνων δεοντολογίας εξυπηρετείται τα μέγιστα σε μια δημοκρατική 
πολιτεία η οικοδόμηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης στους πολιτειακούς 
θεσμούς και ευρύτερα στο κράτος δικαίου. 
   
4.  Συναντήσεις Προέδρου της Βουλής με φυσικά ή νομικά  
         πρόσωπα, αρχές ή άλλες ανεξάρτητες υπηρεσίες

Επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξη διαλόγου της νομοθετικής εξουσίας με 
τους πολίτες, οργανωμένα σύνολα και άλλες αρχές και ανεξάρτητες υπηρεσίες, 
η Πρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε αριθμό συναντήσεων με φυσικά 
πρόσωπα, καθώς και με συνδέσμους προσώπων, σωματεία, οργανισμούς και 
άλλους κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς, με στόχο την αμεσότερη επαφή 
και επικοινωνία με τα πιο πάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών, με την τεχνοκρατική υποστήριξη της 
αρμόδιας υπηρεσίας, ετοιμάστηκαν σημειώματα και ανακοινωθέντα και 
αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων που αναδείχθηκαν 
κατά τις εν λόγω συναντήσεις.
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Αναλυτικά στοιχεία των συναντήσεων παρατίθενται στο Παράρτημα ΧΙΧ, 
Δεύτερο Μέρος.

5. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Βουλής

Με την αναβάθμιση και νέα ομαδοποίηση θεμάτων της ιστοσελίδας της 
Βουλής, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση σε αντίστοιχο υλικό, η 
οποία τέθηκε σε λειτουργία πρόσφατα, η ιστοσελίδα εμπλουτίστηκε με την 
προσθήκη περισσότερων εργαλείων πρόσβασης και επικοινωνίας των πολιτών 
και διαφορετική ταξινόμηση υλικού. 

Έχουν προστεθεί καινούρια κεφάλαια υλικού, όπως τα δελτία τύπου, ενώ 
σύντομα θα προστεθούν και άλλα, όπως οι ψηφισθέντες νόμοι (νομοσχέδια και 
προτάσεις νόμου). 
 
Παράλληλα, λειτούργησε η επίσημη σελίδα της Βουλής στο Facebook, καθώς και 
οι λογαριασμοί της Βουλής στο Twitter και στο Instagram.

Από το κανάλι της Βουλής στο YouTube, που αναμεταδίδεται και από την 
ιστοσελίδα της Βουλής, προγραμματίστηκε νέα εβδομαδιαία μετάδοση, πέρα 
από τις ζωντανές μεταδόσεις των συνεδριών της ολομέλειας, που θα καλύπτει 
τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το σώμα, τις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές και γενικότερα τον οργανισμό της Βουλής.

6. Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιακών Πόρων

Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής μεταρρύθμισης που προωθείται από την 
κυβέρνηση με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023, η Βουλή συμμετέχει στην 
προετοιμασία για ένταξη στο σύστημα ERP, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστη και 
ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και θα αντικαταστήσει τα 
υφιστάμενα λογισμικά συστήματα FIMAS. Η αλλαγή αυτή θα υποστηρίξει τις 
λειτουργίες της λογιστικής, των μισθολογίων και συντάξεων, του καταρτισμού 
και της υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού στη βάση δραστηριοτήτων, 
καθώς και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

7. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)

Tο ΚΠΑ συμβάλλει στην αξιολόγηση των δημόσιων οργανισμών, με στόχο 
τον εντοπισμό των δυνατών τους σημείων και των περιοχών που επιδέχονται 
βελτίωση, με σκοπό τη λήψη μέτρων για ενίσχυση των δυνατοτήτων και άρση 
των αδυναμιών τους κατά τρόπο που να επέρχεται συνεχής βελτίωση της 
απόδοσης του οργανισμού. Η αξιολόγηση διενεργείται από ομάδα υπαλλήλων 
του ίδιου του οργανισμού και τα αποτελέσματά της προορίζονται αποκλειστικά 
για εσωτερική χρήση. Το ΚΠΑ αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση της οργανωτικής 
απόδοσης βάσει κάποιων κριτηρίων που καλύπτουν την ηγεσία, τη στρατηγική 
και τον προγραμματισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνεργασίες, τους πόρους 
και τις διοικητικές διαδικασίες. Στην ουσία είναι ένα εργαλείο διοίκησης ολικής 
ποιότητας που είναι εμπνευσμένο από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation Quality Management-
EFQM) και το πρότυπο του Γερμανικού Πανεπιστημίου Διοικητικών Επιστημών 
«Speyer», που είναι ειδικά για δημόσιους οργανισμούς. 
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8. Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων

Το Γραφείο θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και θα παρέχει επιστημονική και 
τεχνική υποστήριξη στην Πρόεδρο της Βουλής, σε όλες τις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, στους βουλευτές και στο προσωπικό της Βουλής των Αντιπροσώπων 
ως προς τα ακόλουθα:

1. Τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τον προϋπολογισμό του 
κράτους, την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων του τόσο πριν 
όσο και μετά την ψήφισή του.

2. Την παρακολούθηση της υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την εξέταση των στρατηγικών σχεδίων, των δεικτών επίδοσης/απόδοσης
και των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, καθώς 
και τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης του στρατηγικού σχεδιασμού 
και του προϋπολογισμού.

4. Την κοστολόγηση των πολιτικών κατόπιν αιτήματος των μελών της Βουλής
ή με πρωτοβουλία του Γραφείου. 

5. Την ανάλυση και την εξέταση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων
δημόσιου δικαίου.

6. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους βουλευτές σχετικά με τις
αρμοδιότητες του Γραφείου. 

9. Δελτία τύπου για τις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών

Στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης των ΜΜΕ και 
κατ’ επέκταση της ενημέρωσης των πολιτών για το παραγόμενο στις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές έργο, οι γραμματείες των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών εκδίδουν, μετά το πέρας των συνεδριάσεών τους, δελτία τύπου 
στα οποία καταγράφονται το σύνολο των ημερήσιων εργασιών τους, το 
στάδιο εξέτασης εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται επί των εξεταζόμενων σχεδίων νόμου, τα οποία 
τίθενται ακολούθως ενώπιον της ολομέλειας του σώματος προς ψήφιση. Τα 
δελτία τύπου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Βουλής για σκοπούς άμεσης 
ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

10. Βιβλιοθήκη Βουλής

Με στόχο την αναβάθμισή της και την καλύτερη αξιοποίηση της πολύτιμης 
συλλογής που αυτή διαθέτει, πραγματοποιήθηκε κατά την υπό αναφορά 
περίοδο η μεταφορά της Βιβλιοθήκης της Βουλής από το κυρίως κτίριο της 
Βουλής στο πρόσφατα ανακαινισθέν Σπίτι του Πολίτη. Συνεχίστηκε επίσης 
και ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση όλων των παλαιών σπάνιων εκδόσεων της 
Βουλής και έχουν γίνει οι απαραίτητες σε υποδομή εγκαταστάσεις, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε τοπικό δίκτυο των βουλευτών, των 
κοινοβουλευτικών συνεργατών, του προσωπικού της Βουλής, αλλά και κάθε 
εξωτερικού χρήστη στο σημαντικό αυτό υλικό.
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Β  ́Μ Ε Ρ Ο Σ
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Για τα παραρτήματα σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
Βουλής των Αντιπροσώπων στην πιο κάτω διεύθυνση:

www.parliament.cy   (Βουλή των Αντιπροσώπων     Αρχείο      Έκθεση πεπραγμένων
Έκθεση πεπραγμένων 2022      Δεύτερο Μέρος - Παραρτήματα)

Β  ́Μ Ε Ρ Ο Σ
παραρτήματα

͢ ͢ 
͢

IΒ΄ Βουλευτική Περίοδος / Α΄ Σύνοδος

͢
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Γ  ́Μ Ε Ρ Ο Σ
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Γ  ́Μ Ε Ρ Ο Σ
γραφικές παραστάσεις

IΒ΄ Βουλευτική Περίοδος / Α΄ Σύνοδος



142



143

* IA΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (10 Ιουνίου-27 Ιουλίου 2021)

Αριθμός και διάρκεια συνεδριάσεων της ολομέλειας

Παρουσία βουλευτών στις συνεδριάσεις της ολομέλειας (%)
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* IA΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (10 Ιουνίου-27 Ιουλίου 2021)

Νομοσχέδια

Προτάσεις νόμου
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* IA΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (10 Ιουνίου-27 Ιουλίου 2021)

Κανονισμοί

Αριθμός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών
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* IA΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (10 Ιουνίου-27 Ιουλίου 2021)

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Θέματα Κεφαλαίου Τέταρτου και αυτεπάγγελτα
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Επισκέψεις-ξεναγήσεις στη Βουλή
(αριθμός ατόμων ανά ομάδα επισκεπτών)

Επισκέψεις-ξεναγήσεις στη Βουλή
(αριθμός ατόμων ανά βουλευτική σύνοδο)
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Δ  ́Μ Ε Ρ ΟΣ
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Δ  ́Μ Ε Ρ ΟΣ
φωτογραφίες

IΒ΄ Βουλευτική Περίοδος / Α΄ Σύνοδος
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6 Σεπτεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής συμμετέχει στην 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων 
Κοινοβουλίων της ΔΕ και στη 13η Σύνοδο Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων, Βιέννη.

15 Σεπτεμβρίου 2021: Η Υπουργός Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφη Δράκου παρίσταται 
στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών για το θέμα της μεταρρύθμισης της 
δικαιοσύνης, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, 
Λευκωσία.

20 Σεπτεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της 
Βουλής δέχεται αντιπροσωπία της Οργάνωσης 
Παραπληγικών Κύπρου.

24 Σεπτεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής 
βραβεύει τους μαθητές και τις μαθήτριες που 
διακρίθηκαν στον 4ο και στον 5ο Διαγωνισμό 
Παραγωγής Γραπτού Λόγου για Ευρωπαϊκά 
Θέματα για μαθητές της Β΄ Λυκείου, Σπίτι της 
Ευρώπης, Λευκωσία.

28 Σεπτεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται την Ευρωπαία Επίτροπο Εσωτερικών 
Υποθέσεων κ. Ylva Johansson.
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3-5 Οκτωβρίου 2021: 14η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών 
Ευρώπης, Μαυροβούνιο.

8 Οκτωβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής 
υποδέχεται τον Πρόεδρο της Πολωνίας 
κ. Andrzej Duda. 

9 Οκτωβρίου 2021: Συμμετοχή της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 
2021, το οποίο διοργανώνουν το Ινστιτούτο 
Ερευνών Προμηθέας, το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών και ο δήμος Στροβόλου, Πάρκο 
Ακροπόλεως, Λευκωσία.

11 Οκτωβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής 
σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο 
επίσημης επίσκεψής της στην Αθήνα.

12 Οκτωβρίου 2021: Η Πρόεδρος της 
Βουλής γίνεται δεκτή από την Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου στο πλαίσιο επίσημης 
επίσκεψής της στην Αθήνα.
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18 Οκτωβρίου 2021: Η Πρόεδρος της 
Βουλής απευθύνει χαιρετισμό στην 
5η Σύνοδο της Βουλής των Νέων 
Αντιπροσώπων, Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία, Λευκωσία.

22 Οκτωβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής ως 
κεντρική ομιλήτρια στην τρίτη θεματική ενότητα της 
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των 
κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αθήνα.

22-23 Οκτωβρίου 2021: Οι κ. Χάρης 
Γεωργιάδης (επικεφαλής), Μαρίνα 
Νικολάου, Χρύσης Παντελίδης 
και  Αλεξάνδρα Ατταλίδου (μέλη) 
συμμετέχουν στις εργασίες της 2ης 

Ολομέλειας της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης, Στρασβούργο.

25 Οκτωβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής και ο 
αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων 
κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν σε συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας κ. Alen Simonyan.

2 Νοεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής προσφωνεί την ολομέλεια της Εθνικής Συνέλευσης 
της Σερβίας.
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3 Νοεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της 
Βουλής παρουσιάζει την πρότασή της για 
ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας ενώπιον 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

9 Νοεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται την Πρόεδρο της Γεωργίας κ. Salome 
Zourabichvili.

10 Νοεμβρίου 2021: Συνάντηση της Προέδρου 
της Βουλής με αντιπροσωπία της Διακομματικής 
Ομάδας για την Κύπρο στο βρετανικό 
κοινοβούλιο.

15 Νοεμβρίου 2021: Συνάντηση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών με αντιπροσωπία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ 
(EPF) για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά 
Δικαιώματα.

18 Νοεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της 
Ουγγαρίας κ. László Kövér στο πλαίσιο επίσημης 
επίσκεψής του στην Κύπρο.

24 Νοεμβρίου 2021: Εσπερίδα της Βουλής 
των Αντιπροσώπων και της Εταιρείας Μελέτης 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας-Ιωάννης 
Καποδίστριας (ΕΜΕΝΣΙ) με θέμα «Διπλωματία 
και διεθνές περιβάλλον κατά την εποχή της 
Ελληνικής Επανάστασης: Η συμβολή του Ιωάννη 
Καποδίστρια», Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, 
Λευκωσία.  
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26 Νοεμβρίου 2021: Ο κ. 
Κωστής Ευσταθίου, μέλος 
της κυπριακής αντιπροσωπίας 
στην ΚΣΣΕ, συμμετέχει 
στις εργασίες της Μόνιμης 
Επιτροπής της Συνέλευσης. 

26 Νοεμβρίου 2021: Ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της συμμετοχής 
της Βουλής των Αντιπροσώπων στην εκστρατεία «UNiTE by 2030 
to End Violence Against Women» του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ 
με σύνθημα «Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!».

2 Δεκεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής υποδέχεται τον Πάπα Φραγκίσκο στην Κύπρο, Διεθνής 
Αερολιμένας Λάρνακας.

26-30 Νοεμβρίου 2021: Αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Συνέλευση της ΔΕ, 
αποτελούμενη από τους κ. Αβέρωφ Νεοφύτου (επικεφαλής), Μάριο Καρογιάν και Αλεξάνδρα 
Ατταλίδου (μέλη), στην 143η Συνέλευση της ΔΕ, Μαδρίτη.
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10 Δεκεμβρίου 2021: Διεξαγωγή φιλικού αγώνα 
καλαθοσφαίρισης με τροχοκάθισμα, στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, 
ανάμεσα σε βουλευτές/βουλεύτριες και άτομα 
με αναπηρία, Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος 
Παπαδόπουλος - Ελευθερία», Λευκωσία.

10 Δεκεμβρίου 2021: Η Προέδρος της Βουλής 
χαιρετίζει το συνέδριο του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, 
Λευκωσία.
  

13 Δεκεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της 
Βουλής δέχεται τον γενικό γραμματέα της 
Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) 
κ. Ανδρέα Μάτσα.

21η Δεκεμβρίου 2021: Η Πρόεδρος της Βουλής 
σε επίσκεψη στο Κλεάνθειο Κέντρο Ενηλίκων, 
Αθηένου.

13 Ιανουαρίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
υπογράφει το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον 
θάνατο του Προέδρου του ΕΚ David Maria 
Sassoli.

14 Ιανουαρίου 2022: Συνέδριο με θέμα 
«Ενεργειακή μετάβαση - Τεχνολογίες 
αποθήκευσης και υδρογόνου» (με φυσική 
παρουσία και ταυτόχρονη διαδικτυακή 
αναμετάδοση), Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, 
Λευκωσία.
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15 Φεβρουαρίου 2022: Ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Κοινοτήτων του ΗΒ Sir Lindsay Hoyle 
προσφωνεί την ειδική συνεδρία της ολομέλειας 
της Βουλής.

17 Φεβρουαρίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
και ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων 
του ΗΒ Sir Lindsay Hoyle περπατούν κατά μήκος 
της Πράσινης Γραμμής, Λευκωσία.

16 Φεβρουαρίου 2022: Ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Κοινοτήτων του ΗΒ Sir Lindsay 
Hoyle σε συζήτηση με θέμα «Κοινοβούλια και 
Δημοκρατία: Κοινοβουλευτική διαφάνεια σε 
δράση» με τη συμμετοχή φοιτητών.

21η Φεβρουαρίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτη Σχοινά.
  

22 Φεβρουαρίου 2022: Ανοικτός Διάλογος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων με την κοινωνία 
των πολιτών στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης: «Η γνώμη σας για την 
Ευρώπη του αύριο μετρά», Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία, Λευκωσία.
<
4 Μαρτίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
παραδίδει εκ μέρους της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ανθρωπιστική βοήθεια για τους 
πληγέντες στην Ουκρανία, δημαρχείο 
Στροβόλου.

  

<
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8 Μαρτίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής με 
τα εννέα κορίτσια, από όλες τις επαρχίες της 
Κύπρου, που συμμετείχαν στη δράση με τίτλο 
«Στα βήματα μιας βουλεύτριας» στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα.

8 Μαρτίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
δέχεται τον Πρόεδρο της Σλοβενίας κ. Borut 
Pahor.

9 Μαρτίου 2022: Η κυπριακή αντιπροσωπία 
στην ΚΣΜ, αποτελούμενη από τους κ. Ανδρέα 
Πασιουρτίδη (επικεφαλής), Ρίτα Θεοδώρου 
Σούπερμαν, Χρίστο Ορφανίδη και Χαράλαμπο 
Θεοπέμπτου (μέλη), στη 16η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ΚΣΜ στο Ντουμπάι.

12 Μαρτίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
παρίσταται στο τρισάγιο και την ταφή των 
λειψάνων του μικρότερου ήρωα της ΕΟΚΑ 
Δημητράκη Δημητριάδη, Λάρνακα.

18 Μαρτίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
χαιρετίζει την 23η Σύνοδο της Βουλής των 
Γερόντων, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, 
Λευκωσία.

28 Μαρτίου 2022: Oι κ. Πανίκος Λεωνίδου 
(επικεφαλής), Ηλίας Μυριάνθους και Μαρίνος 
Μουσιούττας (μέλη) συμμετέχουν στην εαρινή 
μικτή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, 
των Προέδρων και των Εισηγητών των 
Επιτροπών της ΔΣΟ, Μιλάνο.
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8 Απριλίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
χαιρετίζει την 4η Εθνική Σύνοδο Νέων του 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Συνεδριακό 
Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία.

10 Απριλίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
στην εκδήλωση «CΥcling in the city 2022», 
την οποία διοργάνωσαν ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και η πρεσβεία 
του Βασιλείου της Ολλανδίας σε συνεργασία 
με τους δήμους Στροβόλου και Λευκωσίας 
και τέθηκε υπό την αιγίδα της Προέδρου της 
Βουλής.

20 Απριλίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής επισκέπτεται χώρους υποδοχής Ουκρανών προσφύγων 
στην Πολωνία και συμμετέχει σε Συνάντηση των Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων των κρατών 
μελών της ΕΕ, με στόχο την παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες από 
την Ουκρανία, Βαρσοβία.

15 Απριλίου 2022: Η Προέδρος της Βουλής χαιρετίζει το συνέδριο του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου με θέμα «Ευθανασία: Εξέταση ηθικών και 
νομικών διαστάσεων», Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία.
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4 Μαΐου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
τον πρόεδρο κ. Ondřej Benešík, καθώς και μέλη 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
Τσεχικής Βουλής στο πλαίσιο επίσκεψής τους 
στην Κύπρο.

5 Μαΐου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου 
κ. Xavier Bettel.

6 Μαΐου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής  
χαιρετίζει τo συνέδριο «Φόρουμ για τη 
Δημοκρατία-Democracy Forum», Συνεδριακό 
Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία.

11 Μαΐου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής  
δέχεται τον Πρωθυπουργό της Κροατίας κ. 
Andrej Plenković.

12 Μαΐου 2022: Συνάντηση της Προέδρου 
της Βουλής με την Ευρωπαία Επίτροπο 
για την Ισότητα κ. Helena Dalli στο πλαίσιο 
της συμμετοχής τους στις εργασίες του 
πανευρωπαϊκού forum «IDAHOT+Forum 202», 
Λεμεσός.

20 Μαΐου 2022:  Η Πρόεδρος της Βουλής δέχεται 
τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό 
Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού 
Βασιλείου της Ιορδανίας κ. Ayman Al Safadi.
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27 Μαΐου 2022: Διεθνές συνέδριο της ΚΣ ΟΑΣΕ με τίτλο «Combating Corruption, Defending De-
mocracy: The role of National Parliaments» («Καταπολεμώντας τη Διαφθορά, Υπερασπίζοντας τη 
Δημοκρατία: Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων»), Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία.

1η Ιουνίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής με 
μαθητές δημοτικών σχολείων της Λευκωσίας 
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του 
Παιδιού.

2 Ιουνίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής με 
τους φοιτητές του προγράμματος «Πρακτική 
Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

9 Ιουνίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
υπογράφει το βιβλίο συλλυπητηρίων για την 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Ζέτα Αιμιλιανίδου.

9 Ιουνίου 2022: Προσφώνηση της ολομέλειας 
από τον Πρόεδρο της Βουλής των Aντιπροσώπων 
της Ιρλανδίας κ. Seán Ó Fearghaíl.
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13 Ιουνίου 2022: Η Πρόεδρος της Βουλής 
συμμετέχει στη 15η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης, 
Μονακό.

8 Ιουλίου 2022: Συνάντηση της Προέδρου της 
Βουλής με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές 
στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας πρωτοβουλίας 
της για ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας 
μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και των 
Κυπρίων ευρωβουλευτών.

15 Ιουλίου 2022:  Ειδική συνεδρία της ολομέλειας 
του σώματος για τις μαύρες επετείους του 
πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

1η Αυγούστου 2022: Απονομή από την Πρόεδρο 
της Βουλής, εκ μέρους του Προέδρου της 
ΚΔ, στον πρέσβη της Σερβίας στην Κύπρο κ. 
Μarko Βlagojević του παρασήμου του Ανώτερου 
Ταξιάρχη του Τάγματος του Μακαρίου Γ΄ για την 
εξαίρετη συμβολή του στην ενδυνάμωση των 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

22-26 Αυγούστου 2022: Οι κ. Νίκος Σύκας και Χρίστος Ορφανίδης, οι οποίοι συμμετείχαν στην 
65η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΚΚΣ, με τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων του Καναδά 
κ. Anthony Rota, Χάλιφαξ.
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ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

αποκλειστική οικονομική ζώνη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου 
Εξωτερικών
Γενικό Σύστημα Υγείας 
Διακοινοβουλευτική Ένωση 
(Interparliamentary Union - IPU)
Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα
Ηνωμένο Βασίλειο 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Κοινή Γεωργική Πολιτική
Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος
(Commonwealth Parliamentary Association - CPA)
Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας
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
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
μη κυβερνητικές οργανώσεις
μέσα μαζικής επικοινωνίας

ΑΟΖ  
ΑΠΕ 
ΓΓΕΥ 

ΓΕΣΥ 
ΔΕ 

ΔΕΑ  

ΔΣΟ 
ΕΔΔΑ 
ΕΔΥ 
ΕΕ 
ΕΕτΠ 
ΕΚ 
ΕΚΕ 
ΗΒ 
ΗΠΑ 
ΚΓΠ 
ΚΔ 
ΚΕΔΙΠΕΣ 
ΚΕΠΠΑ 
ΚΚΣ 

ΚΠΑΑ 
ΚΣ ΟΑΣΕ 

ΚΣΕγΜ 
ΚΣΜ 
ΚΣΣΕ 
ΚΥΠΕ 
ΜΑΑ 
ΜΚΟ 
ΜΜΕ 
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ΜΟΚΕ 
ΟΗΕ 
ΣΑΑ 
ΣτΕ 
ΤΕΠΑΚ 
COREPER 
COSAC 
 

COVID-19 
ECPRD

EUFORES 

EUMED9 

GRECO 

GroupMed 

IPEX  

LIBE 

ODIHR 

SDGs 

WPL 

Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Συμβούλιο της Ευρώπης  
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών μέλων της ΕΕ
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)
Coronavirus disease 2019
Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης
European Centre for Parliamentary Research and Documentation 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(The European Forum of Renewable Energy Sources)
Ομάδα των εννέα νοτίων χωρών της ΕΕ
(Europe Mediterranean 9) 
Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς
(Group of States against Corruption)
Συνάντηση των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών των 
Μεσογειακών χωρών της ΕΕ 
Πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για την ΕΕ μεταξύ 
των εθνικών κοινοβουλίων 
(Interparliamentary EU Information Exchange) 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων του ΕΚ
Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Office for Democratic Institutions and Human Rights)
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
(Sustainable Development Goals)
Δίκτυο Πολιτικών Ηγέτιδων 
(Women Political Leaders)
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