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Η ανά χείρας δίτομη έκδοση στοχεύει στην παρουσίαση του πολυσχιδούς έργου που παρήγαγε το 
κυπριακό κοινοβούλιο κατά την απελθούσα βουλευτική σύνοδο. Η διεξοδική αυτή παρουσίαση 
πραγματώνεται με αναλυτικά κείμενα, με παραρτήματα που καταλογογραφούν νομοθετικές, διεθνείς 
και άλλες δραστηριότητες, με γραφικές παραστάσεις, αλλά και με φωτογραφικό υλικό.

Από την έκθεση πεπραγμένων τεκμηριώνεται η πεποίθησή μας ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ανταποκρίθηκε με επιτυχία και αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο στον ρόλο που της ανατίθεται από το 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κινούμενη στην κεχαραγμένη πορεία προς τον εκσυγχρονισμό 
και στα πλαίσια της προσέγγισης που διέπει την παρούσα Βουλευτική Περίοδο για καθορισμό 
συγκεκριμένων στόχων και επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, η Βουλή συνέχισε να λαμβάνει 
μέτρα για τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα, προέβη στην ψήφιση μεγάλου αριθμού νομοθετημάτων, διαγράφοντας ταυτόχρονα 
από τους καταλόγους της εκκρεμούσες για χρόνια νομοθετικές προτάσεις που έχουν καταστεί πλέον 
ανεπίκαιρες, έθεσε σε πιλοτική λειτουργία το Νομικό Τμήμα της Βουλής, εκπόνησε μεγάλο αριθμό 
ερευνών, μελετών και ενημερωτικών σημειωμάτων με στόχο τη στήριξη του νομοθετικού έργου των 
βουλευτών και ενέτεινε την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών.

Ως το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό του λαού σώμα άσκησε τον απαιτούμενο κοινοβουλευτικό 
έλεγχο, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου μας. 

Παράλληλα, ανέπτυξε ουσιαστική κοινοβουλευτική διπλωματία, αναπτύσσοντας και την οικονομική 
διάστασή της, με κύριους άξονες το κυπριακό πρόβλημα, τις ενεργειακές εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ 
και τις σχετικές τουρκικές απειλές, τον γεφυροποιό ρόλο της Κύπρου σε διεθνείς και περιφερειακούς 
οργανισμούς, την ανάδειξη των δυνατοτήτων των μικρών κρατών στη διεθνή σκακιέρα ως 
παραγόντων ειρήνης, σταθερότητας και προόδου, καθώς και την ανάπτυξη τριμερών/πολυμερών 
συνεργασιών με στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων στους τομείς της ενέργειας, 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Φίλες και φίλοι,
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του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Η έντονη δραστηριότητα της Βουλής στον τομέα 
της κοινοβουλευτικής διπλωματίας καταδεικνύεται και από την εκλογή Κυπρίων βουλευτών σε 
σημαντικά αξιώματα διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών.

Τέλος, έγιναν σημαντικά βήματα στον τομέα της διαφάνειας και τέθηκαν οι βάσεις, με τη συνδρομή 
και της τεχνολογίας, για περαιτέρω ανάπτυξη της αμφίδρομης και διαδραστικής επικοινωνίας με τους 
πολίτες (Κώδικας Δεοντολογίας, η-Συνεργασία, Σπίτι του Πολίτη, Παράλληλη Βουλή κ.ά.).

Στην τελεσφόρηση του έργου και 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 εκφράζουμε 
τις θερμές μας ευχαριστίες. Πλείστες ευχαριστίες αξίζουν δικαιωματικά και στους συναδέλφους 
βουλευτές, οι οποίοι, με συνεπίκουρους το προσωπικό της Βουλής και τους κοινοβουλευτικούς 
συνεργάτες, συνένωσαν δημιουργικά τις προσπάθειές τους και κατά την υπό αναφορά σύνοδο, με μόνο 
γνώμονα την προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της πατρίδας μας και του λαού της. 
Οι οφειλόμενες ευχαριστίες εκφράζονται και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, που συμβάλλουν 
στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τα κοινοβουλευτικά δρώμενα, καθώς και στην 
απαιτούμενη διαφάνεια.

Με αμείωτο ρυθμό η προσπάθεια για αποτελεσματικότερη λειτουργία και για εκσυγχρονισμό του 
κοινοβουλίου συνεχίζεται, ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των 
πολιτών όσο και στον ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει ως κοινοβούλιο μιας χώρας μέλους της 
ΕΕ. Η οικονομική αυτονομία της Βουλής των Αντιπροσώπων, σημαντικότατος σταθμός της υπό 
επισκόπηση συνόδου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα επιτρέψει την υιοθέτηση νέων μέτρων και τη 
χάραξη νέων στρατηγικών, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του οράματός μας. 

Δημήτρης Συλλούρης 
Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Το πλούσιο έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της 
συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της Τρίτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. 
Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλίες του Προέδρου της Βουλής και σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες και υιοθετήθηκαν μέτρα, για να καταστεί το έργο του 
σώματος πιο αποδοτικό τόσο στον νομοθετικό τομέα όσο και στους τομείς της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας, της επικοινωνίας και της επαφής με τους πολίτες και τα κοινωνικά σύνολα, της 
ψηφιακής διακυβέρνησης και της διαφάνειας.

Χαρακτηριστικό των πρωτοβουλιών αυτών είναι η συστηματική συζήτηση του θέματος της 
αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ύστερα από 
οδηγίες του Προέδρου του σώματος ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής σχετικό έγγραφο 
εργασίας, το οποίο έγινε αντικείμενο μελέτης τόσο από την αρμόδια ad hoc κοινοβουλευτική επιτροπή 
όσο και από τους αρχηγούς ή/και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, που υπέβαλαν και 
δικές τους εισηγήσεις. Μέσα από αλλεπάλληλες συσκέψεις σημειώθηκε σημαντική πρόοδος προς την 
κατεύθυνση οριστικοποίησης των τροποποιήσεων του κανονισμού και το τελικό κείμενο αναμένεται 
να τεθεί προς έγκριση από την αρμόδια επιτροπή με την έναρξη της νέας συνόδου και ακολούθως 
να επικυρωθεί από την ολομέλεια του σώματος. Η τροποποίηση του κανονισμού αναμένεται να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ορισμένες στρεβλώσεις που παρατηρούνται στη λειτουργία της Βουλής, 
όπως για παράδειγμα η διαδικασία για υποβολή τροπολογιών σε υπό ψήφιση σχέδια νόμου.

Συνεχίστηκε εξάλλου η υλοποίηση σε πιλοτική βάση ορισμένων προτάσεων που αφορούν τη λειτουργία 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών, οι οποίες προέκυψαν από διαβούλευση του Προέδρου της Βουλής 
με προέδρους κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι προτάσεις αυτές απαιτούν την αυστηρότερη τήρηση 
του Κανονισμού της Βουλής και έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της λειτουργίας των επιτροπών μέσω 
συγκεκριμένων μέτρων, όπως για παράδειγμα η απόσυρση νομοσχεδίων και κανονισμών, κατόπιν 
συνεννόησης με την εκτελεστική εξουσία, και προτάσεων νόμου, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών 
τους, καθώς και η διαγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων που εκκρεμούσαν για χρόνια.

Η βελτίωση του νομοθετικού έργου θα εξυπηρετηθεί εξάλλου με τη δημιουργία του Νομικού Τμήματος 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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εντός της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, η οποία κατέστη δυνατή ύστερα από επίμονες 
προσπάθειες του Προέδρου της Βουλής, που ανταποκρίθηκε στο πάγιο αίτημα των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων. Η δημιουργία του Νομικού Τμήματος θα καλύψει ένα σημαντικό κενό, δεδομένου ότι ο 
Γενικός Εισαγγελέας δεν αποτελεί νομικό σύμβουλο της Βουλής. Για τη στελέχωση του τμήματος έχει 
δημιουργηθεί δομή με την πρόσληψη οκτώ λειτουργών με νομική κατάρτιση, οι οποίοι έχουν αρχίσει τη 
μελέτη νομοσχεδίων, καθώς και την ετοιμασία σχετικών σημειωμάτων σε δοκιμαστική βάση. Το τμήμα 
θα λειτουργήσει με εντατικούς ρυθμούς με την έναρξη της νέας συνόδου.

Άλλη σημαντική εξέλιξη η οποία θα κατοχυρώσει τον ρόλο της Βουλής μέσα στα πλαίσια της 
σαφέστατης διάκρισης εξουσιών ήταν η τροποποίηση του συντάγματος, ώστε η Βουλή να αποκτήσει 
οικονομική αυτονομία, βασική προϋπόθεση για τη γενικότερη ανεξαρτησία της. Η αυτονομία των 
νομοθετικών σωμάτων είναι διεθνώς καθιερωμένη και οδηγεί στην ενίσχυση της ευελιξίας και 
αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Στον τομέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων συζητήθηκαν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
σημαντικά θέματα που απασχολούν τις χώρες μέλη της ΕΕ και δόθηκε έγκριση σε δραστηριότητες 
που στοχεύουν στην υλοποίηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
Παρ’ όλο που η επιτροπή ενημερώθηκε για τις ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας σε κρίσιμα 
θέματα, όπως το Brexit, η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνεται σε πιο τακτική βάση, πάντοτε σύμφωνα 
με την αρχή της διάκρισης εξουσιών που διέπει το σύνταγμα. Εν πάση περιπτώσει, για την πληρέστερη 
ενημέρωση του σώματος όσον αφορά στα ευρωπαϊκά θέματα σημαντική ήταν η συμβολή των 
μόνιμων αντιπροσώπων της Βουλής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η Βουλή προχώρησε επίσης στη διευθέτηση μιας χρόνιας εκκρεμότητας που αφορούσε τους 
κοινοβουλευτικούς συνεργάτες που εργοδοτούν τα κόμματα και οι αντιπρόσωποι θρησκευτικών 
ομάδων μέσω της νομοθετικής ρύθμισης του καθεστώτος και των όρων εργοδότησης των εν 
λόγω συνεργατών.

Στον τομέα της εναρμονιστικής νομοθεσίας, παρά την κάποια πρόοδο που επιτεύχθηκε στην έγκαιρη 
κατάθεση νομοσχεδίων στη Βουλή, δυστυχώς εξακολουθεί να παρατηρείται το φαινόμενο της 
πολύ καθυστερημένης κατάθεσης ορισμένων νομοσχεδίων. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα η 
κατάθεση έγινε μετά τις προθεσμίες που τέθηκαν από την ΕΕ για υιοθέτησή τους. Ο Πρόεδρος της 
Βουλής προέβη και πάλι σε διαβήματα προς την εκτελεστική εξουσία για αυτή την καθυστέρηση και 
αναμένεται ότι θα υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, ιδιαίτερα με τη σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο με αρμοδιότητα την 
παρακολούθηση της έγκαιρης ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου στην εθνική έννομη τάξη.

Προβληματική εξακολούθησε να είναι και η κατάθεση των προϋπολογισμών των νομικών 
προσώπων δημόσιου δικαίου, αφού στη συντριπτική πλειοψηφία τους κατατέθηκαν εκπρόθεσμα. 
Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι από τους σαράντα δύο (42) προϋπολογισμούς που εμπίπτουν στην 
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κατηγορία αυτή μόνο δύο (2) κατατέθηκαν έγκαιρα. Για αντιμετώπιση του προβλήματος ο Πρόεδρος 
της Βουλής προέβη σε διαβήματα προς την εκτελεστική εξουσία και προήδρευσε συνεδρίας της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στην οποία μεταξύ άλλων κλήθηκαν 
και οι γενικοί διευθυντές των αρμόδιων υπουργείων τα οποία έχουν την ευθύνη κατάθεσης στη Βουλή 
προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι 
το σώμα θα αναγκαστεί να μην προχωρήσει στη συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμών για το έτος 
2020 οι οποίοι θα κατατεθούν εκπρόθεσμα.

Πέραν του νομοθετικού της έργου, η Βουλή επέδειξε στην υπό επισκόπηση περίοδο αξιόλογο 
έργο και στους άλλους τομείς δραστηριότητάς της. Στον τομέα των διεθνών σχέσεων ο στόχος 
που έθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής για επιδίωξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων συνέχισε να 
αποτελεί το πλαίσιο των ενεργειών του και των επαφών του. Σημαντική συμβολή στις διεθνείς 
δραστηριότητες είχαν φυσικά και οι αντιπροσωπίες της Βουλής σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς 
οργανισμούς, καθώς και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
κυρίως υπό την ιδιότητά της ως ομάδας φιλίας με άλλα κοινοβούλια. Παρά τον μικρό αριθμό των 
μελών του, αναγνωρίζεται ότι το κυπριακό κοινοβούλιο επιτελεί ένα δυσανάλογα αξιόλογο έργο, 
το οποίο αντικατοπτρίζεται και στην ανάληψη σημαντικών αξιωμάτων από Κυπρίους βουλευτές σε 
διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς. 

Στο επίκεντρο των διεθνών δραστηριοτήτων της Βουλής ήταν η προβολή του κυπριακού προβλήματος 
και η ενημέρωση για τις αδιάλλακτες θέσεις της Τουρκίας, καθώς και τις προκλητικές ενέργειές 
της ιδιαίτερα στην κυπριακή ΑΟΖ. Τα θέματα αυτά τέθηκαν τόσο σε κατ’ ιδίαν επαφές όσο και σε 
διαβήματα του Προέδρου της Βουλής προς ομολόγους του ξένων κοινοβουλίων και προέδρους 
διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών.

Η κοινοβουλευτική διπλωματία που ασκεί ο Πρόεδρος και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
δεν περιορίζεται φυσικά στην προβολή και συζήτηση του κυπριακού προβλήματος. Ενδεικτική του 
εύρους της κοινοβουλευτικής διπλωματίας είναι η διεύρυνση, με πρωτοβουλία του Προέδρου της 
Βουλής, των τριμερών συνεργασιών με χώρες της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε 
η 1η Τριμερής Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων Ιορδανίας-Ελλάδας-Κύπρου. Υπάρχει επίσης 
πρόθεση εγκαθίδρυσης συνεργασίας με χώρες της περιοχής σε πενταμερές επίπεδο, η οποία δεν 
προχώρησε λόγω των εκλογών στην Ελλάδα.

Οι θεσμοθετημένες αυτές συνεργασίες, πρέπει να τονιστεί, δεν έχουν κύριο στόχο την τοποθέτηση 
πάνω σε πολιτικά προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή αλλά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών 
των συνεργαζόμενων χωρών μέσω πολιτικών ήπιας ισχύος, όπως το περιβάλλον, η έρευνα και 
καινοτομία, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, ο τουρισμός κ.λπ. Ταυτόχρονα, μέσω των συνεργασιών 
αυτών αναδεικνύεται και ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η ανάδειξη του ρόλου της Κύπρου στην περιοχή προωθείται και μέσω μιας άλλης πρωτοβουλίας του 
Προέδρου της Βουλής, της δημιουργίας Κέντρου Συνεργασίας Μέσης Ανατολής, που έχει στόχο την 
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παραγωγή και διάδοση γνώσεων, ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών επίσης σε τομείς ήπιας 
ισχύος. Στο εγχείρημα αυτό, στο οποίο ανάλογα με τη θεματολογία θα προσκαλούνται κοινοβούλια 
των χωρών της περιοχής, οι συνέργειες μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου αποτελούν 
ουσιαστική πτυχή.

Άλλη σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Βουλής αφορά την προώθηση και διάδοση 
της αραβοφωνίας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με συμμετοχή των 
πρέσβεων των αραβικών κρατών με έδρα τη Λευκωσία στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η πρωτοβουλία συζητήθηκε επίσης με τους πρυτάνεις των 
κυπριακών πανεπιστημίων και ήδη υπάρχει ανταπόκριση στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής 
για τη δημιουργία πανεπιστημιακής έδρας Αραβικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Εξάλλου, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και οικονομικής διάστασης της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας ο Πρόεδρος της Βουλής ανέλαβε να προωθήσει την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής 
συνεργασίας και ανταλλαγών μεταξύ των πανεπιστημίων της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου 
ενόψει του Brexit, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς έρευνας και καινοτομίας. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού ο Πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε πανεπιστήμια στη Βρετανία, ενώ συμμετείχε 
και ως κύριος ομιλητής στο Διεθνές Φόρουμ Ανώτερης Εκπαίδευσης 2019 του Οργανισμού 
«Universities UK International» στο Λονδίνο. Συναντήθηκε επίσης με τη γενική γραμματέα του 
Συνδέσμου Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας. Απόρροια της συνάντησης αυτής είναι η εκφρασθείσα 
πρόθεση για άνοιγμα γραφείου του συνδέσμου στην Κύπρο, του πρώτου εκτός Βρετανίας. Ο σύνδεσμος 
εκπροσωπεί πεντακόσια δεκατρία (513) πανεπιστήμια στις χώρες μέλη της Κοινοπολιτείας.

Σημειώνεται επίσης η τροποποίηση από τη Βουλή της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να μην επηρεαστούν 
οι υφιστάμενες εκπαιδευτικές συνεργασίες μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων Κύπρου και Ηνωμένου 
Βασιλείου και να επεκταθεί η δυνατότητα σύναψης τέτοιων συμφωνιών και μετά το Brexit. Την 
εξέλιξη αυτή χαιρέτισαν οι εκπαιδευτικοί φορείς των δύο χωρών.

Όσον αφορά στον Φάκελο της Κύπρου, συνεχίστηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, απόρροια της 
εξαγγελθείσας δέσμευσης των Προέδρων των κοινοβουλίων της Κύπρου και της Ελλάδας, η έκδοση 
του υλικού τους για την τραγωδία του 1974, για να τερματισθεί μια ιστορική εκκρεμότητα. Τον Οκτώβριο 
του 2018 εκδόθηκαν οι πρώτοι τέσσερις τόμοι και ακολούθως τον Μάρτιο του 2019 ολοκληρώθηκε 
η έκδοση του πέμπτου και έκτου τόμου. Το υλικό των τόμων αυτών αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα 
της Βουλής, ενώ οι εκδόσεις προσφέρθηκαν από τον Πρόεδρο της Βουλής σε αξιωματούχους, 
προσωπικότητες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιβλιοθήκες. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για 
την έκδοση του έβδομου και του όγδοου τόμου, οι οποίοι αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα. 
Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι διεργασίες για την ετοιμασία του ένατου και του δέκατου τόμου του 
όλου έργου, που θα ανέλθει συνολικά σε τριάντα περίπου τόμους. 

Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των καινοτόμων πολιτικών και της προσπάθειας να προσεγγίσει 
το κοινοβούλιο περισσότερο τους πολίτες, την υπό επισκόπηση σύνοδο προχώρησαν σε μεγάλο 
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βαθμό οι απαραίτητες εργασίες για αποκατάσταση της παλαιάς οικίας στην οδό Ομήρου, στην οποία 
θα στεγαστεί το Σπίτι του Πολίτη. Η λειτουργία του, που θα αρχίσει πολύ σύντομα, θα ενισχύσει, 
όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, την προσπάθεια  για ανάπτυξη διαδραστικής σχέσης του 
κοινοβουλίου, μέσω της τεχνολογίας, με τους πολίτες και την κοινωνία. Εκεί θα φιλοξενούνται 
εκθέσεις και θα διοργανώνονται εκδηλώσεις της Βουλής. Επιπρόσθετα, οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση 
στην ψηφιοποιημένη βιβλιοθήκη της Βουλής, θα ενημερώνονται για τις δραστηριότητές της και θα 
μπορούν και οι ίδιοι να εκφράζουν τις απόψεις τους.

Η απελθούσα σύνοδος ήταν εξάλλου καθοριστική για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του 
Προέδρου της Βουλής για τη δημιουργία της Παράλληλης Βουλής, που στοχεύει στην αντιμετώπιση 
του δημοκρατικού ελλείμματος και στην ενίσχυση του πλουραλισμού και της διαφάνειας. Ο 
διαδραστικός χαρακτήρας της έχει σκοπό να καταστήσει την κοινωνία ενεργό μέρος στη συζήτηση και 
τη λήψη αποφάσεων για ένα ευρύ φάσμα σημαντικών θεμάτων, κάνοντας χρήση και της αξιόλογης 
εξειδικευμένης γνώσης και τεχνογνωσίας που υπάρχει στην Κύπρο. Η επικείμενη έναρξη της 
Παράλληλης Βουλής έγινε δυνατή ύστερα από αλλεπάλληλες συσκέψεις του Προέδρου της Βουλής 
με υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και με εκπροσώπους ενός μεγάλου φάσματος της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων και των πρυτάνεων των κυπριακών πανεπιστημίων. Η Παράλληλη Βουλή 
θα λειτουργήσει με έξι σημαντικές θεματικές, έχοντας τη στήριξη μόνιμης ομάδας εργασίας και 
γραμματείας από λειτουργούς της Βουλής. 

Θετικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στον τομέα της τεχνολογίας και ψηφιακής αναβάθμισης της Βουλής, 
που στοχεύουν τόσο στη βελτίωση του έργου του σώματος όσο και στη βελτίωση της επικοινωνίας με 
τους πολίτες. Βασικό μέρος της προσπάθειας αυτής είναι η χρήση του συστήματος «η-Συνεργασία», με 
στόχο την αποφασιστική μείωση της διακίνησης έντυπου υλικού και την τελική εξάλειψή του. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τους αρχηγούς/εκπροσώπους των κομμάτων ότι θα καταβληθεί 
προσπάθεια στη νέα σύνοδο για διεξαγωγή των συνεδριάσεων της ολομέλειας με τη χρήση ψηφιακών 
εγγράφων και για την υλοποίηση αυτού του στόχου ολοκληρώθηκε η καλωδιακή εγκατάσταση 
στα έδρανα της Βουλής, ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα «η-Συνεργασία». Για να 
εξοικειωθούν οι βουλευτές με το σύστημα, διοργανώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής 
σειρά παρουσιάσεων για τους βουλευτές, το προσωπικό της Βουλής και τους κοινοβουλευτικούς 
συνεργάτες. Δυστυχώς, η ανταπόκριση των βουλευτών δεν ήταν η αναμενόμενη, αφού η πλειοψηφία 
τους δεν προσήλθε στις παρουσιάσεις, που πρόκειται να επαναληφθούν. Εξάλλου, ολοκληρώθηκε 
μελέτη για ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που περιλαμβάνει συνδυασμό 
υπαρχουσών και νέων διευκολύνσεων, η οποία άρχισε να υλοποιείται. Συνεχίστηκε επίσης η 
ψηφιοποίηση τόμων της Βιβλιοθήκης της Βουλής, ενώ κατακυρώθηκε προσφορά για την εξασφάλιση 
σύγχρονου συστήματος αποστενογράφησης πρακτικών.

Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων του 
κοινοβουλίου με τους πολίτες και την κοινωνία, η Βουλή πραγματοποίησε και μια σειρά από 
εκδηλώσεις, που περιλάμβαναν συνέδρια, εκθέσεις, παραστάσεις, καθώς και εκδόσεις. Ενδεικτικά, 
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αναφέρεται το συνέδριο με θέμα «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας», η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες 
(Blockchain)» και πιο πρόσφατα το τρίτο συνέδριο για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. 
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες για το blockchain και την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, με τη 
συμμετοχή πολλών ατόμων με εξειδικευμένες γνώσεις, στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τις δραστικές αλλαγές που επέρχονται. Τονίζεται επίσης ότι στον καταρτισμό της Εθνικής 
Στρατηγικής για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες ο Πρόεδρος της Βουλής είχε καθοριστικό ρόλο, σε 
συνεργασία με πολλές ομάδες ατόμων με εξειδικευμένες γνώσεις. 

Στη βάση της προώθησης της επικοινωνίας του κοινοβουλίου με την κοινωνία συνεχίστηκαν επίσης στη 
Βουλή οι επισκέψεις μαθητών και φοιτητών από μεγάλο αριθμό εκπαιδευτηρίων. Στη δραστηριότητα 
αυτή υπήρξε και πάλι καινοτομία, αφού προωθήθηκε και θα τεθεί σε εφαρμογή από τη σχολική 
περίοδο 2019-2020 το πρόγραμμα «Η Βουλή στα Σχολεία Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών». 
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού λειτουργοί της αρμόδιας υπηρεσίας της Βουλής θα μεταβαίνουν 
σε δημόσια σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης ακριτικών ή απομακρυσμένων περιοχών και θα 
πραγματοποιούν διαλέξεις για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου.

Ένας άλλος τομέας που παρουσίασε αυξημένη δραστηριότητα είναι ο Τομέας Ερευνών και Μελετών 
του κοινοβουλίου. Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο εκπονήθηκαν έρευνες, μελέτες και ενημερωτικά 
σημειώματα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ύστερα από αίτημα μελών της Βουλής. Η δραστηριότητα 
αυτή στοχεύει κυρίως, μέσω της σύγκρισης νομοθεσιών και πολιτικών άλλων χωρών, στη στήριξη 
του νομοθετικού έργου των βουλευτών. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε επίσης στη δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που 
υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί και βουλευτές σύμφωνα με τον περί του Προέδρου, 
των Υπουργών και Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο. 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, για τον σκοπό αυτό συνήλθε υπό τον Πρόεδρο της Βουλής η 
Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών στοχεύει 
στην προώθηση της διαφάνειας και της υπεύθυνης ενημέρωσης των πολιτών.

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται εξάλλου η ετοιμασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής κώδικα 
δεοντολογίας των βουλευτών ύστερα από οδηγίες του Προέδρου του σώματος. Η υιοθέτηση του 
κώδικα θα συμβάλει σημαντικά στην υιοθέτηση των εισηγήσεων της GRECO, ενώ θα προωθήσει και 
τη διαφάνεια στην κοινοβουλευτική δράση. Η επίτευξη των στόχων αυτών προωθήθηκε και μέσω 
μελέτης που ανέλαβε ακαδημαϊκό ίδρυμα για την πιθανή επιρροή ομάδων προώθησης συμφερόντων 
(lobbying) στις εργασίες της Βουλής. Για σκοπούς της μελέτης, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο, 
στάλθηκαν και σχετικά ερωτηματολόγια στους βουλευτές.

Το κυπριακό κοινοβούλιο συνέχισε να αντιμετωπίζει διάφορα κτιριακά προβλήματα, που πηγάζουν 
τόσο από την έλλειψη χώρου όσο και από τις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις, που θέτουν φραγμούς 
και στην υιοθέτηση πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν μερικώς 
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από την τριώροφη δυτική επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου, που επιτεύχθηκε ύστερα από πολλές 
προσπάθειες. Εννοείται όμως ότι οριστική και συνολική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα θα δοθεί 
μόνο με την ανέγερση του νέου κτιρίου του κοινοβουλίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, έπειτα από 
εντατικές προσπάθειες του Προέδρου του σώματος και αλλεπάλληλες συσκέψεις με υπηρεσιακούς 
παράγοντες, προχώρησαν οι διαδικασίες και έγινε η προκήρυξη προσφορών. Λόγω όμως του 
γεγονότος ότι οι προσφορές που υπεβλήθησαν ήταν αρκετά πιο υψηλές από το προϋπολογισμένο 
ποσό, ακυρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού, ο οποίος αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί.
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Α’ ΜΕΡΟΣ πρώτο μέρος 

IA’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Γ’ Σύνοδος
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Α. Νομοθετικό έργο

Κατά την υπό επισκόπηση Τρίτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ασκώντας τον εκ του συντάγματος θεσμικό της ρόλο, ανέπτυξε πλούσιο έργο σε ό,τι 
αφορά τη νομοθετική εργασία.

1.  Εθνική νομοθεσία
Κατά την υπό επισκόπηση Τρίτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές και οι υποεπιτροπές τους πραγματοποίησαν ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων, 
που ανήλθε συνολικά στις εξακόσιες τριάντα (630), σε σύγκριση με τις πεντακόσιες εβδομήντα 
(570) κατά τη Δεύτερη Σύνοδο. Σημειώνεται ότι κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου ο αριθμός αυτός ανήλθε στις εξακόσιες ογδόντα τέσσερις (684). Σημειώνεται περαιτέρω 
για σκοπούς συγκριτικής αναφοράς ότι κατά τις αμέσως προηγούμενες συνόδους της Δέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου ο αντίστοιχος αριθμός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών ήταν 
εξακόσιες πενήντα (650) κατά την Πέμπτη και Έκτακτη Σύνοδο, επτακόσιες σαράντα έξι (746) κατά 
την Τέταρτη Σύνοδο, εξακόσιες δεκατρείς (613) κατά την Τρίτη Σύνοδο, πεντακόσιες σαράντα πέντε 
(545) κατά τη Δεύτερη Σύνοδο και επτακόσιες έντεκα (711) κατά την Πρώτη Σύνοδο. Ο συνολικός 
αριθμός των συνεδριάσεων της Τρίτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου κρίνεται 
αρκετά ικανοποιητικός, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλή ανέστειλε προσωρινά τις εργασίες της για 
κάποιο χρονικό διάστημα πριν από τις ευρωεκλογές. 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων που πραγματοποίησε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή κατά την υπό 
αναφορά σύνοδο εμφαίνεται στο Παράρτημα Ι, Δεύτερο Μέρος, που επισυνάπτεται. Ο αριθμός αυτός 
είναι ιδιαίτερα αυξημένος, όπως φαίνεται από τα συγκριτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Τρίτο 
Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις, που αφορά την Πρώτη και Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής 
Περιόδου και την Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη και Έκτακτη Σύνοδο της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου.

Κατάθεση σχεδίων νόμου

Κατά την Τρίτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου κατατέθηκαν στη Βουλή από την 
εκτελεστική εξουσία διακόσια τριάντα (230) νομοσχέδια, σε σύγκριση με διακόσια τριάντα ένα 
(231) νομοσχέδια κατά την προηγούμενη σύνοδο. Κατατέθηκαν επίσης εκατό σαράντα εννέα (149) 
προτάσεις νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές ομάδες, σε σύγκριση με εκατό δεκαοκτώ 
(118) κατά την προηγούμενη σύνοδο, και εκατό τριάντα επτά (137) κανονισμοί, σε σύγκριση με 
ενενήντα οκτώ (98) κατά την προηγούμενη σύνοδο, από τους οποίους τριάντα εννέα (39) αφορούσαν 
σχέδια υπηρεσίας, σε σύγκριση με τριάντα οκτώ (38) κατά την προηγούμενη σύνοδο. Κατά την Πρώτη 
Σύνοδο της ίδιας περιόδου κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία διακόσια δεκαέξι 
(216) νομοσχέδια, εκατόν είκοσι (120) προτάσεις νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές ομάδες 
και εκατό τέσσερις (104) κανονισμοί, από τους οποίους δέκα (10) αφορούσαν σχέδια υπηρεσίας.

Ψήφιση/έγκριση σχεδίων νόμου

Η ολομέλεια του σώματος κατά την υπό επισκόπηση Τρίτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου 
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ψήφισε σε νόμους εκατόν ενενήντα (190) νομοσχέδια και σαράντα εννέα (49) προτάσεις νόμου και 
ενέκρινε εκατόν είκοσι έναν (121) κανονισμούς, από τους οποίους σαράντα ένας (41) αφορούσαν 
σχέδια υπηρεσίας (βλ. Τόμος Β΄). Κατά τη Δεύτερη Σύνοδο της ίδιας περιόδου η Βουλή ψήφισε 
σε νόμους εκατόν ογδόντα τρία (183) νομοσχέδια και εξήντα τέσσερις (64) προτάσεις νόμου και 
ενέκρινε ογδόντα οκτώ (88) κανονισμούς, από τους οποίους τριάντα δύο (32) αφορούσαν σχέδια 
υπηρεσίας. Κατά την Πρώτη Σύνοδο της ίδιας περιόδου η Βουλή ψήφισε διακόσια δέκα (210) 
νομοσχέδια και σαράντα (40) προτάσεις νόμου και ενέκρινε εκατό δεκαοκτώ (118) κανονισμούς, 
από τους οποίους έξι (6) αφορούσαν σχέδια υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, κατά την υπό αναφορά σύνοδο 
η Βουλή καταψήφισε τρία (3) νομοσχέδια, έξι (6) προτάσεις νόμου και έναν (1) κανονισμό, όπως 
αναφέρεται αναλυτικά στον Τόμο Β΄. Κατά την αμέσως προηγούμενη σύνοδο καταψηφίστηκε 
ένα (1) νομοσχέδιο, τέσσερις (4) προτάσεις νόμου και απορρίφθηκε ένας (1) κανονισμός. Επίσης, 
η εκτελεστική εξουσία απέσυρε είκοσι πέντε (25) νομοσχέδια και επτά (7) κανονισμούς διά 
παντός, από τους οποίους δύο (2) αφορούσαν σχέδια υπηρεσίας, και, με τη σύμφωνη γνώμη των 
εισηγητών τους, αποσύρθηκαν είκοσι πέντε (25) προτάσεις νόμου, όπως αναφέρεται αναλυτικά 
στον Τόμο Β΄. Σε πέντε (5) συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος κατατέθηκαν στη Βουλή και 
ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν αυθημερόν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος πέντε (5) νομοσχέδια, 
τέσσερις (4) προτάσεις νόμου και τέσσερις (4) κανονισμοί (βλ. Τόμος Β΄). Κατά τη Δεύτερη 
Σύνοδο της ίδιας περιόδου η εκτελεστική εξουσία απέσυρε δεκαεπτά (17) νομοσχέδια και τρεις 
(3) κανονισμούς και, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους, αποσύρθηκαν τριάντα τρεις (33) 
προτάσεις νόμου. Σε οκτώ (8) συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος κατατέθηκαν στη Βουλή 
και ψηφίστηκαν αυθημερόν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος επτά (7) νομοσχέδια και επτά (7) 
προτάσεις νόμου.

Κατά την Πρώτη Σύνοδο η εκτελεστική εξουσία απέσυρε δεκαεπτά (17) νομοσχέδια και δεκαέξι 
κανονισμούς (16) και με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους αποσύρθηκαν τριάντα έξι (36) 
προτάσεις νόμου. 

Σημειώνεται για σκοπούς συγκριτικής αναφοράς ότι κατά την Πέμπτη Σύνοδο και την Έκτακτη Σύνοδο 
της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής εκατόν εβδομήντα 
ένα (171) και δεκατρία (13) νομοσχέδια, αντίστοιχα [δηλαδή συνολικά εκατόν ογδόντα τέσσερα (184)], 
εβδομήντα μία (71) και τέσσερις (4) προτάσεις νόμου, αντίστοιχα [δηλαδή συνολικά εβδομήντα πέντε 
(75)], και εγκρίθηκαν εξήντα εννέα (69) και τέσσερις (4) κανονισμοί, αντίστοιχα [δηλαδή συνολικά 
εβδομήντα τρεις (73)] (βλ. Τόμος Β΄). Ο αριθμός τόσο των κανονισμών που κατατέθηκαν όσο και 
των κανονισμών που εγκρίθηκαν κατά την Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδο είναι αρκετά αυξημένος σε 
σύγκριση με αυτόν των συνόδων της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου. 

Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές 
Παραστάσεις, που αφορά την Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου 
και την Τέταρτη, Πέμπτη και Έκτακτη Σύνοδο της προηγούμενης Βουλευτικής Περιόδου.

Σημαντικές νομοθεσίες
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Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η Βουλή θέσπισε σειρά σημαντικών νομοθετημάτων που 
αφορούν τους νευραλγικούς τομείς της υγείας, της οικονομίας, του τουρισμού, των κοινωνικών 
ασφαλίσεων, καθώς και θέματα που αφορούν τον θεσμό της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές 
διαφορές, τους «εγκλωβισμένους αγοραστές» και την οικονομική αυτονομία της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.

Στον τομέα της υγείας τα σημαντικότερα νομοθετήματα σχετίζονται με τη λειτουργία του Γενικού 
Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). Ειδικότερα, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων η διαδικασία είσπραξης, καταβολής 
και παρακράτησης εισφορών, οι συμπληρωμές και συνεισφορές που καταβάλλουν οι δικαιούχοι 
των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από εργαστήρια και 
φαρμακεία και η εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών, καθώς και η χρήση ηλεκτρονικής υγείας, μέσω 
της ίδρυσης Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, και η εφαρμογή του θεσμού του ηλεκτρονικού 
φακέλου υγείας. 

Στον τομέα της οικονομίας ψηφίστηκε νομοθεσία για δημιουργία θεσμικού πλαισίου, στη βάση 
διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών βέλτιστων πρακτικών, για τη λειτουργία του Εθνικού Ταμείου 
Επενδύσεων. Περαιτέρω, επανακαθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας, ο σκοπός ίδρυσης και οι 
πόροι του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, ώστε να δημιουργηθεί αποθεματικό, με στόχο τη στήριξη 
φυσικών προσώπων που έχουν συνεισφέρει στην κεφαλαιοποίηση των δύο συστημικών τραπεζών 
από ίδιους πόρους, για σκοπούς διασφάλισης της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, καθώς 
και να εκχωρηθεί ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας προς το εν λόγω ταμείο για ενίσχυση των 
πόρων του. Πρόσθετα, στους δικαιούχους προς αναπλήρωση απωλειών από τους πόρους του 
Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, πέραν των φυσικών προσώπων, περιλήφθηκαν νομικά πρόσωπα 
τα οποία θεωρούνται ιδιώτες πελάτες, δηλαδή πρόσωπα τα οποία δε διαθέτουν την εμπειρία, τις 
γνώσεις και την εξειδίκευση, για να λαμβάνουν αποφάσεις και να εκτιμούν δεόντως τον κίνδυνο 
που αναλαμβάνουν. Παράλληλα, ψηφίστηκαν σε νόμους δύο προτάσεις νόμου που αποσκοπούν 
η πρώτη στην αναθεώρηση της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου προς ικανοποίηση 
οφειλόμενων δανειακών διευκολύνσεων του ενυπόθηκου δανειστή, με την παροχή επιπρόσθετης 
δικαστικής προστασίας στον ενυπόθηκο οφειλέτη, και η δεύτερη στην προσωρινή αναστολή έναρξης 
ή συνέχισης των διαδικασιών εκποίησης ακινήτων τα οποία αποτελούν κύρια κατοικία, προς 
ικανοποίηση δανειακής διευκόλυνσης οφειλέτη ο οποίος δυνητικά αποτελεί επιλέξιμο δανειολήπτη για 
ένταξη στο σχέδιο «Εστία». Για τους εν λόγω νόμους εκκρεμεί Αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας 
στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Στον τομέα του τουρισμού ψηφίστηκε νομοθεσία για την ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού και 
τον διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω της Δημοκρατίας και τη μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνονται στην τουριστική νομοθεσία από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού.

Τροποποιήθηκε επίσης η υφιστάμενη περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία, ώστε η σύνταξη 
χηρείας να καταβάλλεται χωρίς διακρίσεις και επί ίσοις όροις σε δικαιούχους άνδρες και γυναίκες.  



26

Α. Νομοθετικό έργο

Επιπλέον, εισήχθη, με τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας, ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές 
διαφορές, για να παρασχεθεί η δυνατότητα εξώδικης επίλυσής τους.

Τροποποιήθηκε ακόμη η νομοθεσία για τη μεταβίβαση και υποθήκευση ακινήτων, ώστε να 
πληρωθούν εντοπισθέντα κενά και να αντιμετωπιστούν αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου για 
προστασία των «εγκλωβισμένων αγοραστών».

Τέλος, με την ενδέκατη τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφαλίστηκε 
συνταγματικά η οικονομική αυτονομία της νομοθετικής εξουσίας.  

Αναπομπή νόμων 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή για επανεξέταση, με βάση τη σχετική συνταγματική 
πρόνοια, δέκα (10) ψηφισθέντες νόμους σε σύγκριση με δεκατρείς (13) ψηφισθέντες νόμους κατά τη 
Δεύτερη Σύνοδο. Σε εννέα (9) περιπτώσεις οι αναπομπές έγιναν αποδεκτές ή εν μέρει αποδεκτές από 
τη Βουλή, ενώ σε μία (1) περίπτωση η αναπομπή απορρίφθηκε (βλ. Τόμος Β΄).

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέσυρε την Αναφορά για τις εξετάσεις των τετραμήνων 
στα σχολεία και ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε. 

Αναφορά νόμων 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση 
τα άρθρα 140 και 141 του συντάγματος, σε πέντε (5) περιπτώσεις. Σε μία (1) περίπτωση η αναφορά 
απεσύρθη, σε μία (1) περίπτωση ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός και σε τρεις (3) περιπτώσεις οι 
σχετικές αποφάσεις εκκρεμούν (βλ. Τόμος Β΄).

Προϋπολογισμοί

Στις 12 Οκτωβρίου 2018 κατατέθηκε ενώπιον του σώματος ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2019 
και στις 7 Δεκεμβρίου 2018 ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε στη Βουλή, με την ευκαιρία της 
συζήτησης του προϋπολογισμού για το 2019, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η συζήτηση 
για τον προϋπολογισμό του 2019 άρχισε το απόγευμα της 12ης Δεκεμβρίου 2018 με τις ομιλίες των 
αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων και συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, 13 Δεκεμβρίου 2018, 
το πρωί και το απόγευμα, με ομιλίες βουλευτών. Το βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 η συζήτηση 
του προϋπολογισμού για το 2019 ολοκληρώθηκε με την έγκρισή του. Υπέρ ψήφισαν τριάντα (30) 
βουλευτές, κατά είκοσι τέσσερις (24) και κανένας δεν τήρησε αποχή.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 και στις 18 Ιανουαρίου 2019 εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
αποφάσεις που εξουσιοδότησαν τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου 
για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019, αντίστοιχα.
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Μελετήθηκε ακόμη και προωθήθηκε για έγκριση μεγάλος αριθμός προϋπολογισμών ημικρατικών 
οργανισμών και άλλων οργανισμών δημόσιου δικαίου για το έτος 2019, που ανέρχονται συνολικά 
στους σαράντα δύο (42) και εμφαίνονται στον Τόμο Β΄.

Κατά την ίδια περίοδο εγκρίθηκαν επίσης δύο (2) συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί για τον κρατικό 
προϋπολογισμό και δώδεκα (12) συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί για τους προϋπολογισμούς 
ημικρατικών οργανισμών, όπως εμφαίνεται στον Τόμο Β΄. 

Σημειώνεται ότι η Βουλή ενέκρινε για πρώτη φορά τον προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, 
«Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2019 Νόμος του 2019», που αφορά νέο 
νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και κατατέθηκε βάσει του άρθρου 9 του περί Στοιχημάτων Νόμου.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την απελθούσα σύνοδο απορρίφθηκε ο προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ο οποίος εγκρίθηκε αργότερα από την ολομέλεια του σώματος.

Ειδικότερα, όσον αφορά την έγκαιρη κατάθεση και έγκριση των προϋπολογισμών των ημικρατικών 
οργανισμών, ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών, ως συντονιστικό φορέα, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2018, με την οποία τονίζεται ξανά η 
ανάγκη έγκαιρης κατάθεσης των προϋπολογισμών αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 3(4) του περί 
Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμού) Νόμου (Νόμος αρ. 194 του 1987), 
δηλαδή να κατατίθενται στη Βουλή το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του επόμενου 
οικονομικού έτους που αφορούν.  Παράλληλα, στην ίδια επιστολή αναφέρεται η πρόθεση της Βουλής να 
μελετήσει την εισήγηση οι προϋπολογισμοί των ημικρατικών οργανισμών να συζητούνται ταυτόχρονα με 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2019, επισημαίνοντας την ανάγκη έγκαιρης κατάθεσης των 
προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο και στο πλαίσιο του στόχου για παραγωγή καλύτερου νομοθετικού 
έργου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού πραγματοποίησε στις 8 
Ιουλίου 2019 συνεδρία με θέμα την κατάθεση των προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου 
δικαίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω συνεδρία ορίστηκε με πρωτοβουλία 
του Πρόεδρου της Βουλής, στην οποία παρέστη και προήδρευσε ο ίδιος. Στη συνεδρία κλήθηκαν να 
παραστούν οι γενικοί διευθυντές των αρμόδιων υπουργείων τα οποία έχουν την ευθύνη κατάθεσης 
προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου στη Βουλή, οι γενικοί διευθυντές των αντίστοιχων 
νομικών προσώπων και/ή οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, οι πρυτάνεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που 
καταθέτουν προϋπολογισμούς στη Βουλή, καθώς και η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού και ανώτεροι λειτουργοί του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εν λόγω συνεδρία κρίθηκε σκόπιμο να οριστεί, καθότι, παρά τις κατά καιρούς υποδείξεις και συστάσεις 
της Βουλής προς την εκτελεστική εξουσία και ειδικότερα προς το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με 
το πιο πάνω θέμα, παρουσιάστηκε και κατά τη φετινή περίοδο έντονο το φαινόμενο της μη έγκαιρης 
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κατάθεσης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου στη Βουλή για συζήτηση 
και έγκριση. 

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104(2) του περί της Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, αλλά και του άρθρου 81.1 του συντάγματος, το 
οποίο ρυθμίζει την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή και το οποίο κατ’ αναλογίαν 
ισχύει και για τους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και σύμφωνα με 
το άρθρο 3(4) του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου, οι 
εν λόγω προϋπολογισμοί πρέπει να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αυτοί αφορούν, δηλαδή το 
αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται. Εντούτοις, σημειώνεται ότι από τους 
σαράντα δύο (42) προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου οι οποίοι κατατίθενται 
στη Βουλή προς εξέταση από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και ακολούθως προς έγκριση από 
την ολομέλεια του σώματος μόνο δύο (2) εξ αυτών κατατέθηκαν εντός των χρονικών πλαισίων 
που ορίζονται από το πιο πάνω νομοθετικό πλαίσιο, ενώ οι υπόλοιποι σαράντα (40) κατατέθηκαν 
εκπρόθεσμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεκαοκτώ (18) εξ αυτών κατατέθηκαν μετά την 1η 
Μαρτίου 2019, ημερομηνία η οποία υπερβαίνει ακόμη και το χρονικό πλαίσιο το οποίο παρέχεται στα 
νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου σε περίπτωση μη έγκαιρης έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού 
τους για λειτουργία στη βάση δωδεκατημορίων. 

Όπως επισημάνθηκε και κατά την εν λόγω συνεδρία, η μη έγκαιρη κατάθεση των υπό αναφορά 
προϋπολογισμών στη Βουλή έχει ως αποτέλεσμα αφενός την εξάντληση των δύο δωδεκατημορίων 
που έχουν οι οργανισμοί αυτοί στη διάθεσή τους μέχρι την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού 
τους και αφετέρου την εκ των πραγμάτων άσκηση άδικης πίεσης προς τη Βουλή για εξέταση των 
προϋπολογισμών αυτών σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια. Για τους πιο πάνω λόγους τονίστηκε τόσο από 
τον Πρόεδρο της Βουλής όσο και από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού όπως δοθούν από τους αρμόδιους αξιωματούχους αυστηρές οδηγίες προς όλα τα 
αρμόδια υπουργεία/νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου/πανεπιστήμια για έγκαιρη κατάθεση στη Βουλή 
των προϋπολογισμών τους για το έτος 2020. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ημικρατικών 
οργανισμών και των αντίστοιχων αρμόδιων υπουργείων με τα πιο πάνω, ο Πρόεδρος της Βουλής δήλωσε 
ότι η Βουλή θα είναι αναγκασμένη να μην προχωρήσει στη συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμού 
νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2020 που ενδέχεται να κατατεθεί εκτός των 
χρονικών πλαισίων που ορίζονται από τον νόμο, ώστε να δοθεί το μήνυμα σε όλους όσοι εμπλέκονται 
στις διαδικασίες κατάρτισης των εν λόγω προϋπολογισμών ότι οι επηρεαζόμενοι οργανισμοί ενδέχεται 
να λειτουργήσουν εντός του 2020 παράνομα λόγω μη θέσπισης του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Αποδέσμευση κονδυλίων

Κατά την ίδια περίοδο αποδεσμεύτηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή αριθμός κονδυλίων, με σκοπό 
την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών από υπουργεία ή και ημικρατικούς οργανισμούς που 
είχαν δεσμευτεί από την επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης και έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού 
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ή των ετήσιων προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών. Ειδικότερα, η επιτροπή ενέκρινε κατά την 
παρούσα σύνοδο εκατόν επτά (107) αποδεσμεύσεις κονδυλίων, εκ των οποίων οι ενενήντα οκτώ (98) 
αφορούσαν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι εννέα (9) προϋπολογισμούς ημικρατικών οργανισμών, 
οι οποίες ζητήθηκαν με σχετικές επιστολές από τα αρμόδια υπουργεία για τη διενέργεια δαπανών για 
διάφορους σκοπούς ή προγράμματα, σε σύγκριση με εξήντα πέντε (65) αποδεσμεύσεις κονδυλίων κατά 
την προηγούμενη σύνοδο, εκ των οποίων οι εξήντα δύο (62) αφορούσαν τον κρατικό προϋπολογισμό και 
οι τρεις (3) προϋπολογισμούς ημικρατικών οργανισμών.

Αναφορικά με την αποδέσμευση κονδυλίων, διαπιστώνεται ότι η πρακτική και ο τρόπος αποδέσμευσής 
τους δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία της Βουλής.

Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων 

Η καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή εξέτασε κατά την παρούσα σύνοδο ογδόντα τρία (83) αιτήματα, σε 
σύγκριση με εκατό σαράντα επτά (147) αιτήματα κατά την προηγούμενη σύνοδο και τριάντα δύο (32) 
αιτήματα κατά την Πρώτη Σύνοδο, που αφορούν την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων 
στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τον περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών 
Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο όπως αυτός τελευταίως 
τροποποιήθηκε, και αποπαγοποίησε συναφώς αριθμό θέσεων που αφορούν μεταξύ άλλων την κάλυψη 
των αναγκών διάφορων υπουργείων και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και τις 
ανάγκες των δικαστηρίων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
του κυπριακού στρατού και της αστυνομίας. Οι εγκρίσεις της επιτροπής για τα πιο πάνω δόθηκαν με 
την αποστολή σχετικών απαντητικών επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία και άλλους οργανισμούς. 

Κύρωση διεθνών και άλλων συμφωνιών και πρωτοκόλλων

Η καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή, αλλά και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού προώθησαν 
στην ολομέλεια της Βουλής για κύρωση έναν μεγάλο αριθμό συμβάσεων και πρωτοκόλλων, που 
ανήλθε στα δεκαέξι (16), όπως εμφαίνεται στον Τόμο Β΄.

2.  Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο
Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η Βουλή άσκησε ικανοποιητικά τον ρόλο της που απορρέει από την 
ιδιότητά της ως εθνικού κοινοβουλίου κράτους μέλους της ΕΕ.

Στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο κατατέθηκαν στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την παρούσα σύνοδο συνολικά εβδομήντα επτά (77) νομοσχέδια και 
κανονισμοί, σε σύγκριση με εβδομήντα πέντε (75) κατά την προηγούμενη σύνοδο. Από τα πιο πάνω 
ψηφίστηκαν σε νόμους σαράντα ένα (41) νομοσχέδια και εγκρίθηκαν είκοσι δύο (22) κανονισμοί, 
σε σύγκριση με σαράντα τρία (43) νομοσχέδια και δεκαεπτά (17) κανονισμούς κατά την προηγούμενη 
σύνοδο, τα οποία περιλαμβάνονται στον Τόμο Β΄. Τα εναπομείναντα εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων 
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κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μελέτη τους. Συνεχίστηκε επίσης ο 
έλεγχος για διαπίστωση της κατάθεσης των στοιχείων που η εκτελεστική εξουσία οφείλει να αποστέλλει 
σε σχέση με κάθε εναρμονιστικό νομοσχέδιο ή κανονισμό για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του 
έργου της εξέτασής τους. 

3.  Άλλα θέματα

Επισκέψεις και συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν έναν μεγάλο αριθμό 
επισκέψεων και συναντήσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά 
στα Παραρτήματα II και IIΙ, αντίστοιχα. Στον τομέα αυτό κατεβλήθη προσπάθεια για πραγματοποίηση 
επισκέψεων από τις επιτροπές, στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, για να διαμορφώσουν ιδίαν 
αντίληψιν επί συγκεκριμένων θεμάτων, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Προέδρου της Βουλής. 
Σημειώνεται ότι στα ίδια πλαίσια οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν συναντήσεις 
με Ευρωπαίους επιτρόπους και άλλους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διεθνών 
οργανισμών και κρατών, καθώς και με ομάδες φιλίας με κοινοβούλια άλλων χωρών, με τους οποίους η 
κυπριακή Βουλή διατηρεί σχέσεις, στα πλαίσια και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.

Σύσταση/λειτουργία υποεπιτροπών/ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο συνέχισε τη λειτουργία της η υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού 
προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισής του. Την υποεπιτροπή απασχόλησε ο τρόπος αξιοποίησης 
της έκθεσης που συνέταξε η αμέσως προηγούμενη υποεπιτροπή για το θέμα αυτό, που εγκρίθηκε από 
την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και παραπέμφθηκε για εξέταση από την ολομέλεια του σώματος. 
Σημειώνεται ότι η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό δεν κατέστη εφικτή στον χρόνο εκείνο λόγω της 
διάλυσης της Βουλής για σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό τη νέα της σύνθεση, εξέφρασε την πρόθεσή της 
να συνεχίσει την εξέταση του θέματος, γι’ αυτό και συνέστησε εκ νέου υποεπιτροπή για το θέμα αυτό με 
σκοπό τη συνέχιση των εν λόγω εργασιών, η οποία συνήλθε σε συνεδρία την 21η Νοεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μιχάλης Γιωργάλλας ενέγραψε στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας της Βουλής, 
στις 15 Μαρτίου 2019, σχετικό θέμα, με τίτλο «Το δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο, οι επιπτώσεις του 
στην οικονομία και την κοινωνία και οι πολιτικές που μπορούν να επιφέρουν πληθυσμιακή αναζωογόνηση 
στην πατρίδα μας», με εισήγηση της ολομέλειας όπως το θέμα αυτό απασχολήσει κατά προτεραιότητα 
την υποεπιτροπή σε πρώτο στάδιο και ακολούθως την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ώστε να 
συζητηθεί στην ολομέλεια το σχετικό θέμα σφαιρικά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών σε συνεδρία της, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2018, αποφάσισε 
τη σύσταση υποεπιτροπής για την εξέταση των κανονισμών που αφορούν σχέδια υπηρεσίας, με τίτλο 
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«Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που 
Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας», που επικυρώθηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 23 Μαρτίου 2018. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση της επιτροπής προέκυψε έπειτα από εισήγηση τόσο της ολομέλειας 
της Βουλής, ύστερα από προβληματισμό αναφορικά με το ποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι 
οι πλέον αρμόδιες να εξετάζουν τα σχέδια υπηρεσίας, όσο και της Σύσκεψης του Προέδρου και των 
Αρχηγών ή/και Εκπροσώπων των Κομμάτων, η οποία έκρινε σκόπιμη την εξέταση από τούδε και εις 
το εξής όλων των σχεδίων υπηρεσίας που κατατίθενται στη Βουλή υπό τη μορφή κανονισμών από μια 
επιτροπή και συγκεκριμένα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Ως εκ τούτου, προς τον σκοπό αυτό 
έγινε εισήγηση για τη σύσταση της σχετικής τετραμελούς υποεπιτροπής. Η υποεπιτροπή αυτή κατέστη 
πρόσφατα τριμελής με την αποχώρηση μέλους της ύστερα από αίτημά του.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε η εξέταση των κανονισμών αυτών να πραγματοποιείται εντός 
χρονοδιαγράμματος τριάντα (30) ημερών και ακολούθως να προωθούνται στην ολομέλεια για έγκριση.

Η υποεπιτροπή αυτή συνήλθε σε δέκα (10) συνεδρίες και εξέτασε σχέδια υπηρεσίας τα οποία ακολούθως 
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών απέστειλε στην ολομέλεια της Βουλής για έγκριση. Τα σχέδια 
υπηρεσίας που ενέκρινε η Βουλή κατά την παρούσα σύνοδο ανέρχονται σε σαράντα ένα (41) και 
εμφαίνονται στον Τόμο Β΄. Να σημειωθεί ότι κατά την παρούσα σύνοδο στη Βουλή κατατέθηκαν για 
έγκριση τριάντα εννέα (39) σχέδια υπηρεσίας και αποσύρθηκαν διά παντός δύο (2). Από τη μέχρι τώρα 
λειτουργία της υποεπιτροπής για τα σχέδια υπηρεσίας φαίνεται ότι έδρασε καταλυτικά όσον αφορά 
την έγκαιρη εξέταση και προώθηση για έγκριση των σχεδίων υπηρεσίας μέσω της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι κατά τη Δεύτερη Σύνοδο εγκρίθηκαν τριάντα δύο (32) 
σχέδια υπηρεσίας και κατά την παρούσα σαράντα ένα (41), ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα ελάχιστα.

Παράλληλα, την 31η Οκτωβρίου 2018 συστάθηκε η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών για τη Μελέτη του Νομοθετικού Πλαισίου το οποίο θα Θεσπίζει Νομοθετικά Αποτελεσματικό 
Μηχανισμό Απεγκλωβισμού Αγοραστών Ακίνητης Ιδιοκτησίας, που κυρώθηκε από την ολομέλεια 
της Βουλής στις 16 Νοεμβρίου 2018. Αποστολή της υποεπιτροπής είναι η δημιουργία του αναγκαίου 
νομοθετικού πλαισίου για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων.

Η υποεπιτροπή αυτή συνήλθε σε τέσσερις (4) συνεδρίες και εξέτασε πρόταση νόμου που κατατέθηκε 
από τους βουλευτές κ. Άριστο Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις, Γεώργιο Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωργάλλα, 
βουλευτή Αλληλεγγύης, και Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
Ακολούθως, η πρόταση νόμου εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών σε πέντε (5) 
νέες συνεδρίες της και ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια της Βουλής στις 12 Ιουλίου 2019.

Το πιο πάνω σημαντικό ζήτημα, που απασχόλησε επί μακρόν και εις βάθος την αρμόδια επιτροπή κατά την 
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υπό επισκόπηση περίοδο, είχε ως επίκεντρο το πρόβλημα των «εγκλωβισμένων αγοραστών». Όπως 
είναι γνωστό, η Βουλή κατόπιν υποβολής νομοσχεδίου από την εκτελεστική εξουσία είχε θεσπίσει 
κατά το έτος 2015 σχετική νομοθεσία [Αρ. Νόμου 139(Ι) του 2015], με την οποία τροποποιήθηκε ο περί 
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος. Συναφώς, παρασχέθηκε η εξουσία στον διευθυντή 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως υπό όρους και προϋποθέσεις προχωρεί κατόπιν 
υποβολής αίτησης από επηρεαζόμενο αγοραστή και/ή αυτεπάγγελτα σε απαλλαγή, εξάλειψη ή ακύρωση 
υποθήκης επί πωληθέντος ακινήτου και σε μεταφορά αυτής επί άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας του πωλητή, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η μεταβίβαση του πωληθέντος ακινήτου ελεύθερου παντός εμπράγματου 
βάρους επ’ ονόματι επηρεαζόμενου αγοραστή. 

Το πρόβλημα που η υπό αναφορά νομοθεσία προσπάθησε να επιλύσει αφορά σε χιλιάδες αγοραστές 
ακινήτων οι οποίοι έπεσαν θύματα πρακτικών πιστωτικών ιδρυμάτων και πωλητών, συνεπεία των 
οποίων το ίδιο ακίνητο επιβαρύνετο με δεύτερη ή/και άλλες υποθήκες προς εξασφάλιση περαιτέρω 
δανειακών διευκολύνσεων του ίδιου πωλητή και εν αγνοία των αγοραστών. Ως αποτέλεσμα των εν 
λόγω πρακτικών, οι αγοραστές, παρά το ότι έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο και/ή σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή, δεν κατέστη δυνατό να επιτύχουν μεταβίβαση των 
ακινήτων επ’ ονόματί τους, παραμένοντας εγκλωβισμένοι σε ατέρμονες διαδικασίες χωρίς προοπτική 
ικανοποίησής τους.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία κρίθηκε με αποφάσεις επαρχιακών δικαστηρίων ως 
αντισυνταγματική δημιουργώντας προβλήματα επιλεκτικής εφαρμογής της, κρίθηκε αναγκαία η 
αποφασιστική παρέμβαση της Βουλής. Συνακόλουθα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συστάθηκε η 
πιο πάνω ειδική υποεπιτροπή.

Η εν λόγω υποεπιτροπή, εν συνεχεία δε η ίδια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών πραγματοποίησαν 
δεκαεπτά (17) συνολικά συνεδρίες στο διάστημα μεταξύ 31ης Οκτωβρίου 2018 και 9ης Ιουλίου 2019, 
κατά τις οποίες μελετήθηκε σχετική πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από πολλές κοινοβουλευτικές 
πλευρές και ακολούθως ομόφωνα ψηφίσθηκε σε νόμο [Αρ. Νόμου 118(Ι) του 2019], σκοπός της οποίας 
ήταν, εκτός της κάλυψης των κενών και αδυναμιών που είχαν εντοπισθεί, η αιτιολόγηση της για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος παρέμβασης νομοθετικά σε υφιστάμενες συμβάσεις.

Σημειώνεται ότι την πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών να παρέμβει αποφασιστικά 
ήδη από το έτος 2016 με την εγγραφή σχετικού θέματος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου συνέδραμε 
στην παρούσα φάση κατά τη συζήτηση της σχετικής πρότασης νόμου ο διευθυντής του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και ανώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι στήριξαν την 
επιτροπή στο έργο της και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, το οποίο υποβλήθηκε 
στην ολομέλεια του σώματος και ψηφίσθηκε τελικά σε νόμο [Νόμος  αρ. 118(Ι) του 2019]. 

Επίσης, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες συνήλθε σε τέσσερις (4) συνεδρίες, 
αφού με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας για το πόθεν έσχες του Προέδρου της Δημοκρατίας, του 
Προέδρου της Βουλής, των υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών πρέπει να 
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υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους όσοι 
ανέλαβαν πρόσφατα καθήκοντα και ακολούθως ανά τριετία ή όσοι αποχώρησαν από τα καθήκοντα αυτά 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή. Συγκεκριμένα, για τους βουλευτές έπρεπε να υποβληθεί 
η δήλωση αυτή μέχρι την 31η Μαΐου 2019. Η δήλωση πόθεν έσχες θα περιλαμβάνει στοιχεία για τους 
συζύγους και τα ανήλικα τέκνα των πιο πάνω αξιωματούχων, αλλά θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Βουλής μόνο τα στοιχεία των ιδίων.

Αλλαγές στη σύνθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η Επιτροπή Επιλογής συνήλθε σε έξι (6) συνεδρίες και προέβη σε 
αλλαγές στη σύνθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών ως αποτέλεσμα της εκλογής μέλους της Βουλής 
στη θέση του ευρωβουλευτή και της ανάληψης καθηκόντων από νέο βουλευτή στη θέση του, καθώς και 
για ικανοποίηση άλλων αλλαγών που ζήτησαν τα κόμματα. 

Ειδικότερα, στις 19 Οκτωβρίου 2018 ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε το σώμα ότι η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Επιλογής συνήλθε σε συνεδρία της και υιοθέτησε τις πιο κάτω αλλαγές:

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και    
Επιτρόπου Διοικήσεως και διορίστηκε μέλος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 
ύστερα από σχετικό αίτημα του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

 Έπειτα από σχετικό αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κ. Σόλων  
Κασίνης  αποχώρησε  από μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος και η εκπροσώπηση του κόμματος στις δύο επιτροπές κατέστη η 
ακόλουθη:

α.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
Μάριος Μαυρίδης

Ανδρέας Κυπριανού

Μαριέλλα Αριστείδου

β.   Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος:

Ελένη Σταύρου

Γιώργος Κάρουλλας

Αννίτα Δημητρίου.

Κατόπιν επιστολών του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:

α.   Ο κ. Πανίκος Λεωνίδου ορίστηκε νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε αντικατάσταση της κ.   
  Χριστιάνας Ερωτοκρίτου.

β.  Ο κ. Παύλος Μυλωνάς ορίστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού  
 ως δεύτερο μέλος σε αντικατάσταση του κ. Χρίστου Ορφανίδη, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή  
 Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως σε αντικατάσταση του κ. Πανίκου Λεωνίδου και στην  
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 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ως δεύτερο μέλος σε αντικατάσταση του κ. Χαράλαμπου  
 Πιττοκοπίτη.

γ.  Ο κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης ορίστηκε ως δεύτερο μέλος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή  
 Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε αντικατάσταση του κ. Άγγελου Βότση.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018 ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε το σώμα ότι η Επιτροπή Επιλογής συνήλθε 
σε συνεδρία της στις 7 Δεκεμβρίου 2018 και, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές επιστολές που στάλθηκαν από 
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος και τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού, αποφάσισε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών:

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας παρέμειναν ως μέλη εκ μέρους του Δημοκρατικού 
Κόμματος οι κ. Γεώργιος Προκοπίου και Ζαχαρίας Κουλίας και αποχώρησε ο κ. Παύλος Μυλωνάς, 
ο οποίος συμμετείχε στην επιτροπή ως ανεξάρτητος και είναι τώρα μέλος του Δημοκρατικού 
Κόμματος.

Σε υλοποίηση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Επιλογής και της ολομέλειας, την προεδρία 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέλαβε από την 
1η Ιανουαρίου 2019 ο κ. Ανδρέας Κυπριανού και ως αναπληρωτής πρόεδρος ο κ. Νίκος Νουρής.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ανέλαβε την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού ο κ. Άγγελος Βότσης και ως αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο 
κ. Μαρίνος Μουσιούττας.

Στις 5 Ιουλίου 2019 ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε το σώμα ότι η Επιτροπή Επιλογής συνήλθε σε 
συνεδρία της και υιοθέτησε τις πιο κάτω αλλαγές:

Έπειτα από σχετικό αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, η κ. Αννίτα 
Δημητρίου ανέλαβε καθήκοντα αναπληρώτριας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 
και Πολιτισμού.

Ο βουλευτής και πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργος Λιλλήκας προστέθηκε ως νέο μέλος 
της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού 
της Βουλής.

Έπειτα από σχετικό αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, έγιναν οι 
ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ως αποτέλεσμα της εκλογής 
του κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου στη θέση του ευρωβουλευτή και της ανάληψης καθηκόντων από τον νέο 
βουλευτή κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη:

α.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και  
 Γυναικών:

Η κ. Ελένη Μαύρου αντικατέστησε την κ. Ευανθία Σάββα.

β.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων:
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Ο κ. Ανδρέας Πασιουρτίδης αντικατέστησε τον κ. Γιώργο Κ. Γεωργίου.

γ.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού:
Ο κ. Ανδρέας Πασιουρτίδης αντικατέστησε τον κ. Γιώργο Κ. Γεωργίου.

δ.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
Ο κ. Άριστος Δαμιανού αντικατέστησε τον κ. Γιώργο Κ. Γεωργίου.

ε.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Η κ. Ευανθία Σάββα αντικατέστησε την κ. Ελένη Μαύρου.

στ. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως: 
Ο κ. Ανδρέας Πασιουρτίδης αντικατέστησε τον κ. Γιώργο Κ. Γεωργίου.

ζ.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών:
Ο κ. Ανδρέας Πασιουρτίδης αντικατέστησε τον κ. Νίκο Κέττηρο.

η.  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού:
Ο κ. Νίκος Κέττηρος αντικατέστησε τον κ. Γιώργο Κ. Γεωργίου.

Νομοπαρασκευαστικό έργο

Το έργο που αναπτύχθηκε κατά την υπό αναφορά σύνοδο ήταν μεγάλο και αξιόλογο στον τομέα της 
ετοιμασίας και/ή επεξεργασίας μεγάλου αριθμού προτάσεων νόμου οι οποίες κατατέθηκαν στην 
ολομέλεια της Βουλής από βουλευτές ή κοινοβουλευτικές ομάδες. Ειδικότερα, ετοιμάστηκαν και 
κατατέθηκαν στη Βουλή κατά την παρούσα σύνοδο εκατό σαράντα εννέα (149) προτάσεις νόμου, σε 
σύγκριση με την προηγούμενη σύνοδο που ετοιμάστηκαν εκατό δεκαοκτώ (118) προτάσεις νόμου και 
την αμέσως προηγούμενη σύνοδο που ετοιμάστηκαν εκατόν είκοσι (120) προτάσεις νόμου. Συγκριτικά, 
αξίζει αναφοράς το ότι κατατέθηκαν εκατόν είκοσι δύο (122) προτάσεις νόμου κατά την Πέμπτη Σύνοδο 
και δεκαπέντε (15) κατά την Έκτακτη, εκατόν τριάντα έξι (136) προτάσεις νόμου κατά την Τέταρτη 
Σύνοδο και εκατό δεκαέξι (116), εκατό δεκαοκτώ (118) και εκατόν είκοσι πέντε (125) προτάσεις νόμου 
κατά την Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη Σύνοδο, αντίστοιχα, της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου. 

Ο μεγάλος αριθμός προτάσεων νόμου που ετοίμασαν οι υπηρεσίες της Βουλής κατά την υπό αναφορά 
σύνοδο αποδεικνύει το έργο που επιτελείται και την ανάγκη ενίσχυσής του. Να αναφέρουμε ενδεικτικά 
ότι κατά την Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη Σύνοδο κατατέθηκαν συνολικά τριακόσιες ογδόντα επτά 
(387) προτάσεις νόμου σε σύγκριση με εξακόσια εβδομήντα επτά (677) νομοσχέδια που κατέθεσε 
η εκτελεστική εξουσία.

Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου ψηφίστηκαν σαράντα (40) προτάσεις 
νόμου, αποσύρθηκαν τριάντα έξι (36) από τους εισηγητές τους και τέσσερις (4) απορρίφθηκαν από 
την ολομέλεια της Βουλής και κατά τη Δεύτερη Σύνοδο ψηφίστηκαν εξήντα τέσσερις (64) προτάσεις 
νόμου, αποσύρθηκαν τριάντα τρεις (33) από τους εισηγητές τους και απορρίφθηκαν τέσσερις (4) από 
την ολομέλεια της Βουλής. Κατά την παρούσα σύνοδο ψηφίστηκαν σαράντα εννέα (49) προτάσεις 
νόμου, αποσύρθηκαν από τους εισηγητές τους είκοσι πέντε (25) και καταψηφίστηκαν από την 
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ολομέλεια επτά (7) προτάσεις νόμου.

Οι υπηρεσίες της Βουλής κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία είτε προτάσεων νόμου είτε νομοσχεδίων 
και κανονισμών που προορίζονται για ψήφιση/έγκριση καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για σύνταξή 
τους με σαφήνεια και κατά τρόπο νομοτεχνικά ομοιόμορφο και όσο το δυνατόν κατανοητό στον πολίτη. 
Η προσπάθεια αυτή θα έχει ουσιαστικότερα αποτελέσματα, όταν υπάρξει καλύτερος συντονισμός ως 
προς αυτή την κατεύθυνση με τους υπόλοιπους συντελεστές της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. 
Θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση κρίνεται ότι αποτελεί η συνεχιζόμενη προσπάθεια που 
καταβάλλει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης διοργανώνοντας σεμινάρια, στα οποία 
συμβάλλει και η Βουλή, που απευθύνονται σε λειτουργούς διάφορων υπηρεσιών που ασχολούνται 
με τη σύνταξη και την προώθηση νομοθετημάτων στα αρμόδια σώματα. 

Απώτερος στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη κοινής γλώσσας μεταξύ όλων των συντελεστών 
ως προς τη σύνταξη και τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, 
στόχος για την επίτευξη του οποίου η Βουλή είναι διατεθειμένη να συμβάλει με τη δική της συμμετοχή.

Η καθιέρωση πλέον της κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων ερωτηματολογίου ανάλυσης 
αντικτύπου, που καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες διαστάσεις της 
νομοθεσίας για κάθε νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή, με κάποιες εξαιρέσεις, έχει διευκολύνει 
το έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Βουλής γενικότερα και θεωρείται πλέον 
απαραίτητο και χρήσιμο συμπλήρωμα στο υλικό που συλλέγουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στα 
πλαίσια τήρησης του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για την καλύτερη προετοιμασία 
του νομοθετικού έργου. Το ερωτηματολόγιο αυτό αναθεωρήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017, 
ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και χρήσιμο, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της Βουλής. Οι 
μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες η κατάθεση του ερωτηματολογίου αυτού δεν εφαρμόζεται με 
συνέπεια αντιμετωπίζονται σε συνεννόηση με την εκτελεστική εξουσία.

Ορισμένες από τις κύριες βελτιώσεις του νέου πλαισίου ανάλυσης αντικτύπου, το οποίο έχει 
διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα υπουργεία, τη Νομική Υπηρεσία και τη γενική διεύθυνση 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και στη βάση μελέτης καλών πρακτικών άλλων κρατών μελών και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορούν τα ακόλουθα:

Επικέντρωση στην ανάλυση ουσιαστικών επιπτώσεων της νομοθεσίας.

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

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

α.  Νομοθετική ρύθμιση εθνικής πρωτοβουλίας (πλήρης ανάλυση).
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β. Μεταφορά νομοθεσίας ΕΕ στο εθνικό δίκαιο (περιληπτική ανάλυση).

γ. Κύρωση διεθνούς σύμβασης (περιληπτική ανάλυση).

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

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

Ενίσχυση πλαισίου παρακολούθησης της ανάλυσης αντικτύπου και αξιολόγηση της ποιότητας του 
SME Test.

Όσον αφορά το φαινόμενο της μη έγκαιρης κατάθεσης νομοσχεδίων, ιδιαίτερα εναρμονιστικών, 
παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και των 
μελών του σώματος, επαναλήφθηκε και φέτος, όπως και τα προηγούμενα έτη, αναγκάζοντας τη 
Βουλή να προχωρήσει στην ψήφιση νομοσχεδίων για τα οποία η κυβέρνηση είχε προδεσμευτεί ότι θα 
ψηφίζονταν σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, δεσμεύσεις τις οποίες δε γνώριζε πάντοτε η Βουλή, 
αφού δεν είχε πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση γι’ αυτές και το στάδιο της διαδικασίας Παράβασης σε 
κάθε περίπτωση, καθώς και τις συνέπειες σε περίπτωση μη έγκαιρης έγκρισης των σχετικών 
σχεδίων νόμου και κανονισμών. Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε και στην περίπτωση της 
κατάθεσης των νομοσχεδίων των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, με 
αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να εγκριθούν ακόμα και τον Μάιο, παρά τις σχετικές συνταγματικές 
πρόνοιες. 

Συναφώς, τονίζεται η ανάγκη όπως τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί κατατίθενται από την εκτελεστική 
εξουσία στη Βουλή έγκαιρα, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στις καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές να 
προβαίνουν σε εκτενή συζήτηση, επεξεργασία και προώθησή τους στην ολομέλεια της Βουλής στον 
κατάλληλο χρόνο χωρίς την άσκηση χρονικών ή άλλων πιέσεων. Τα διαβήματα, αλλά και η εμπειρία 
προηγούμενων ετών δε φαίνεται να έχουν συμβάλει στην απάμβλυνση του προβλήματος σε ό,τι αφορά 
τη στάση της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση κυρίως με εναρμονιστικά νομοθετήματα, με αποτέλεσμα 
να κατατίθεται από την εκτελεστική εξουσία κατά τρόπο συστηματικό και επαναλαμβανόμενο, ιδιαίτερα 
πριν από τις θερινές διακοπές του σώματος, αριθμός νομοθετημάτων των οποίων η εκτελεστική 
εξουσία ή και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αιτούνται τη διεκπεραίωση το ταχύτερο 
ή και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη εκ των 
πραγμάτων βεβαρημένο πρόγραμμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η κατάσταση αυτή, που 
εντείνεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νομοσχέδια που σχετίζονται με την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας 
με το κοινοτικό κεκτημένο, θέτει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές 
της ενώπιον ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων τόσο κατά την εξέταση των νομοθετημάτων αυτών 
από τις επιτροπές όσο και κατά την εξέτασή τους από την ολομέλεια της Βουλής. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι σε αρκετές περιπτώσεις κάποια εναρμονιστικά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση, 
όταν είχαν ήδη παρέλθει οι προθεσμίες που τέθηκαν από την ΕΕ για υιοθέτησή τους. Για το γεγονός 
αυτό τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής όσο και τα μέλη του νομοθετικού σώματος έχουν επανειλημμένα 
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εκφράσει τη διαμαρτυρία τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την εκτελεστική εξουσία και τον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε με επιστολές είτε και με προφορικά διαβήματα.

Στον τομέα αυτό υπήρξε πρόσφατα μια θετική εξέλιξη στο θέμα της έγκαιρης κατάθεσης στη Βουλή 
εναρμονιστικών νομοσχεδίων.  Ύστερα από επανειλημμένα διαβήματα του Προέδρου της Βουλής 
προς την εκτελεστική εξουσία για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση αυτών 
των νομοσχεδίων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα όπως η αρμοδιότητα της 
παρακολούθησης της έγκαιρης ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου στην εθνική έννομη 
τάξη αναληφθεί από την 1η Ιουνίου 2019 από τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η 
οποία θα συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση με αρ. ΕΜ86.831, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, 
αντί από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ 
ΕΠΣΑ), η οποία είχε αναλάβει την εν λόγω αρμοδιότητα σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 83.096, 
ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2017.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών θα δίδουν οδηγίες στα αρμόδια υπουργεία όπως 
προβούν στις ακόλουθες ενέργειες σε σχέση με παραβάσεις εναρμονιστικών Οδηγιών της ΕΕ:

Να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και εμπρόθεσμα στις εναρμονιστικές Οδηγίες της ΕΕ κατά 
τρόπο ώστε να αποφευχθούν, ιδιαίτερα όπου υπάρχει Αιτιολογημένη Γνώμη, που είναι το τελευταίο 
στάδιο της Παράβασης, προσφυγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δικαστήριο της ΕΕ, οι οποίες 
επισύρουν συνήθως πολύ υψηλές ποινές.

Να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους και να εξεύρουν τρόπους για αναστολή επιβολής προστίμου 
μέσα από την εξέταση, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, νομικών υπαλλακτικών επιλογών 
και την ικανοποίηση προϋποθέσεων.

Να αντιπαραβάλλουν πάντοτε και να ελέγχουν σύμφωνα με τις συστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας 
το κείμενο των ψηφισθέντων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοθεσιών με το κείμενο των 
κατατεθέντων νομοσχεδίων στη Βουλή πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων ο Πρόεδρος της Βουλής είχε 
επανειλημμένες συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
και άλλους αξιωματούχους. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας σε σχετικές εγκυκλίους του 
επισήμανε τα ακόλουθα:

Τα υπουργεία μπορούν να αιτούνται από το Γραφείο του τον νομοτεχνικό έλεγχο νομοθετικών 
σχεδίων, εφόσον αυτά τα σχέδια είναι ολοκληρωμένα, υπό την έννοια ότι τα υπουργεία έχουν 
μεταξύ άλλων ελέγξει τη συμβατότητά τους με άλλες βασικές νομοθεσίες, όπως αυτές που 
σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όταν 
κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα είναι δεκτικό περιορισμού υπό προϋποθέσεις τις οποίες θέτει η νομική 
διάταξη ή το νομικό κείμενο που το πρεσβεύει, ο εντός του υπουργείου συντάκτης νομοθετικού 
σχεδίου οφείλει να διασφαλίζει ότι το σχέδιο περιορίζει αυτό το δικαίωμα μόνο εντός των τιθέμενων 
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προδιαγραφών, αποδεικνύοντας αυτό μέσω γραπτής ανάλυσης η οποία:

α.  δέον να συνοδεύει το νομοθετικό σχέδιο κατά την περαιτέρω προώθησή του ως απόδειξη της  
 συμβατότητάς του με τα ανθρώπινα δικαιώματα και  
β.  μπορεί να υιοθετηθεί από τους περαιτέρω αρμόδιους φορείς στη διαδικασία, όπως τη Νομική  
 Υπηρεσία (στην αιτιολογική της έκθεση ή διά της προσθήκης προοιμίου στο σχέδιο κατά τον  
 νομοτεχνικό έλεγχο) ή το Υπουργικό Συμβούλιο ή τη Βουλή των Αντιπροσώπων (στα πρακτικά  
 τους, ήτοι σε κείμενα τα οποία είναι δεκτικά δικαστικού ελέγχου).

Η, εκτός εξαιρέσεων, βασική προϋπόθεση για τον νόμιμο περιορισμό ανθρώπινου δικαιώματος 
είναι ότι ο περιορισμός δέον:

α.  να τίθεται διά νομοθετήματος,

β. να υλοποιεί αποδεκτό σκοπό που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και

γ.  να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι είναι απαραίτητος προς εκτόνωση  
 πιεστικής κοινωνικής ανάγκης.

Είναι επιβεβλημένη η θεσμοθέτηση συστηματοποιημένης διαδικασίας η οποία να καθιστά 
υποχρεωτική την εκ των υπουργείων εκπόνηση της προρρηθείσας ανάλυσης ως προς τη 
συμβατότητα των νομοθετικών σχεδίων της αρμοδιότητάς τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
ώστε τα τελευταία να τυγχάνουν αποτελεσματικής προστασίας στο πλαίσιο της θέσπισης 
πρωτογενούς ή δευτερογενούς νομοθεσίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 η Νομική Υπηρεσία θα προβαίνει σε νομοτεχνικό έλεγχο νομοσχεδίων 
και σχεδίων κανονισμών ή διαταγμάτων ή άλλων τύπων κανονιστικών διοικητικών πράξεων, 
μόνο εάν αυτά τα σχέδια υποβάλλονται συνοδευόμενα από την προαναφερόμενη ανάλυση περί της 
συμβατότητάς τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αποτελεί ευθύνη κάθε υπουργείου να αποστέλλει στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα νομοσχέδια 
που συνάδουν με την πολιτική του υπουργείου για τα οποία έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση 
και ο έλεγχος συμβατότητας και έχουν τη μορφή προσχεδίου νομοσχεδίου, κανονισμού ή 
διατάγματος (εγκύκλιος Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2019).

Ειδικότερα όσον αφορά την εμπρόθεσμη μεταφορά Οδηγιών της ΕΕ, σε εγκύκλιο, ημερομηνίας 
22 Φεβρουαρίου 2019, τονίζεται η ανάγκη έγκαιρης σύνταξης και κατάθεσης των εναρμονιστικών 
νομοσχεδίων από τα αρμόδια υπουργεία και προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει 
η αναθεώρηση των εποπτικών μηχανισμών ελέγχου που διέπουν το θέμα αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή με σχετικές επιστολές της προς τους αρμόδιους υπουργούς τον Μάρτιο του 
2018, με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ζήτησε να πληροφορήσουν 
τη Βουλή αν επιθυμούν να αποσύρουν ή να συνεχιστεί η συζήτηση σχεδίων νόμου που εκκρεμούν 
στη Βουλή.

Παράλληλα, ειδικά όσον αφορά τα εναρμονιστικά νομοσχέδια, ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε στον 
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Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιστολή, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, με την οποία ζήτησε την έγκαιρη 
και τακτική ενημέρωση της Βουλής σε σχέση με την πορεία των νομοθετικών προτάσεων σε 
επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου και ομάδων εργασίας, ώστε η Βουλή να μπορεί να τα εξετάζει 
έγκαιρα και να διαβιβάζει τις θέσεις της προς τους αρμόδιους υπουργούς έγκαιρα, και ιδιαίτερα για 
θέματα με ειδικό κυπριακό ενδιαφέρον, ώστε να θωρακίζει τους αρμόδιους υπουργούς και με τις θέσεις 
της Βουλής επί των συζητούμενων θεμάτων. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 13 Ιουνίου 
2018 να αναθέσει στον Υπουργό Εξωτερικών να μελετήσει το θέμα και να υποβάλει εισηγήσεις προς 
το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018 για έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση της 
Βουλής για τα θέματα αυτά.
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Β. Κοινοβουλευτικός έλεγχος

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

1.  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση
Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ενεγράφησαν στο Κεφάλαιο Τέταρτο για συζήτηση στην ολομέλεια 
της Βουλής πέντε (5) νέα θέματα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εξ αυτών, ένα 
(1) αποσύρθηκε από τους εισηγητές του, ενώ εκκρεμεί η εξέταση άλλων τριών (3), όπως εμφαίνεται 
στο Παράρτημα ΙV. 

Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές 
Παραστάσεις.

2.  Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών
Η υποβολή ερωτήσεων από τα μέλη του σώματος προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς αποτελεί 
έναν αξιόλογο τομέα δράσης των βουλευτών και συνάμα μέσο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, 
αφού με τις υποβαλλόμενες ερωτήσεις η Βουλή πληροφορείται για τις προθέσεις της κυβέρνησης 
ή τα μελετώμενα μέτρα για συγκεκριμένο θέμα γενικού ενδιαφέροντος ή διερευνά τα αίτια ή τους 
σκοπούς πράξεων ή παραλείψεων της εκτελεστικής εξουσίας. Κατά την Τρίτη Σύνοδο της Ενδέκατης 
Βουλευτικής Περιόδου υποβλήθηκαν από τους βουλευτές επτακόσιες εξήντα τρεις (763) ερωτήσεις 
και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς επτακόσιες πενήντα (750) απαντήσεις, 
από τις οποίες διακόσιες τριάντα εννιά (239) αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων. Οι 
ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταχωρίζονται και στο σχετικό μέρος της ιστοσελίδας της Βουλής. 

Συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με τις υποβληθείσες ερωτήσεις και τις ληφθείσες απαντήσεις 
περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

3.  Αυτεπάγγελτη εξέταση θεμάτων
Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ενεγράφησαν διακόσια είκοσι εννέα (229) αυτεπάγγελτα θέματα, 
σε σύγκριση με τριακόσια τρία (303) κατά τη Δεύτερη Σύνοδο και αποσύρθηκαν εξήντα έξι (66) κατά 
την Τρίτη Σύνοδο σε σύγκριση με πενήντα οκτώ (58) κατά τη Δεύτερη Σύνοδο, όπως εμφαίνεται στο 
Παράρτημα V. Κατά την Τρίτη Σύνοδο παρέμειναν σε εκκρεμότητα εκατόν εξήντα τρία (163) θέματα. Τα 
σημαντικότερα θέματα που εξέτασαν αυτεπάγγελτα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές αναφέρονται στο 
Παράρτημα VI. Κατά την Πρώτη Σύνοδο ενεγράφησαν ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
χίλια τριακόσια είκοσι τέσσερα (1 324) θέματα για σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης και αποσύρθηκαν/
διαγράφηκαν εβδομήντα τρία (73). Ο αριθμός των θεμάτων αυτών κρίνεται πάρα πολύ αυξημένος 
συγκριτικά με τις προηγούμενες συνόδους. Αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι κατά την Πέμπτη και 
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την Έκτακτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου ενεγράφησαν συνολικά διακόσια τριάντα 
εννέα (239) αυτεπάγγελτα θέματα. Ο αριθμός των αυτεπάγγελτων θεμάτων που ενεγράφησαν κατά την 
Πρώτη Σύνοδο είναι τριπλάσιος από τον μέσο όρο των συνόδων της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου. 
Συγκριτικά στοιχεία για τις πέντε (5) τελευταίες συνόδους παρουσιάζονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές 
Παραστάσεις. 

Σημειώνεται ότι κατά την Πρώτη, τη Δεύτερη και την Τρίτη Σύνοδο ενεγράφησαν συνολικά χίλια 
οκτακόσια σαράντα οκτώ (1 848) αυτεπάγγελτα θέματα και αποσύρθηκαν από τους εισηγητές τους 
και διαγράφηκαν συνολικά εκατόν ενενήντα επτά (197) και εκκρεμούν χίλια εξακόσια εξήντα ένα (1 
661). Να σημειωθεί ότι κατά την Πρώτη Σύνοδο ενεγράφη ένας μεγάλος αριθμός αυτεπάγγελτων 
θεμάτων, τα πλείστα από τα οποία επανεγγράφηκαν από τους νεοεκλεγέντες βουλευτές αμέσως μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων τους. Το θέμα των αυτεπάγγελτων θεμάτων πρέπει να προβληματίσει 
περαιτέρω.

Το θέμα των αυτεπάγγελτων θεμάτων αναμένεται να τύχει ρύθμισης στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
του Κανονισμού της Βουλής. 
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1.  Τακτικές, έκτακτες, ειδικές συνεδριάσεις
Κατά την Τρίτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκαν τριάντα δύο 
(32) συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος, εκ των οποίων οι είκοσι έξι (26) ήταν τακτικές, 
οι δύο (2) ειδικές και οι υπόλοιπες τέσσερις (4) έκτακτες. Όλες πραγματοποιήθηκαν υπό την 
προεδρία του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη, με εξαίρεση την έκτακτη συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου 2019, στην οποία προήδρευσε ο βουλευτής κ. Αδάμος 
Αδάμου. 

Λόγω των εκλογών που διεξήχθησαν στις 26 Μαΐου 2019 για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (ΕΚ) και της συμμετοχής μελών της Βουλής στην προεκλογική εκστρατεία, η Βουλή 
δε συνήλθε σε τακτικές συνεδριάσεις στις 17 και 24 Μαΐου 2019. 

Η ολομέλεια συνήλθε εκτάκτως, για να αποφασίσει σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης για τα καύσιμα και με αναπεμφθέντες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νόμους, 
καθώς και για να συζητήσει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον συνεργατισμό.

Η ολομέλεια συνήλθε επίσης σε ειδική συνεδρίαση την οποία προσφώνησε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας της Ινδίας κ. Ram Nath Kovind και σε ειδική συνεδρίαση για τις μαύρες επετείους του 
πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 

Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 
VII, καθώς και στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

2.  Ψηφίσματα 
Κατά την εν λόγω σύνοδο κατατέθηκαν στην ολομέλεια έξι (6) σχέδια ψηφίσματος, τα οποία 
αφορούσαν την προσπάθεια της Τουρκίας να αλλάξει το καθεστώς της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου, την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος, τις βρετανικές βάσεις 
στην Κύπρο, καθώς και διεθνή θέματα. Τρία (3) από αυτά εγκρίθηκαν από την ολομέλεια και τρία (3) 
εκκρεμούν. 

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα VIII.

3.  Αποφάσεις της ολομέλειας
Η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε με αποφάσεις της τον τελικό απολογισμό για το έτος 2017, 
διενέργειες δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
του 2019, καθώς και καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.

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

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα X.

5.  Προσφωνήσεις - αντιφωνήσεις ολομέλειας Βουλής
Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής, πραγματοποιήθηκαν επίσης τρεις (3) 
προσφωνήσεις του Προέδρου του σώματος με αντίστοιχες αντιφωνήσεις από ξένους αξιωματούχους 
που επισκέφθηκαν το κυπριακό κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 
Ινδίας κ. Ram Nath Kovind, σε ειδική συνεδρίαση που διεξήχθη στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, από την 
Πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης κ. Gabriela Cuevas Barron, στις 28 Ιουνίου 2019, και από 
τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης της Δημοκρατίας της Αρμενίας κ. Ararat Mirzoyan, στις 5 Ιουλίου 
2019.

6.  Απουσίες βουλευτών
Συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η καθιερωθείσα κατά τη Δεύτερη Σύνοδο 
της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου πρακτική της ενημέρωσης του σώματος προ ημερησίας 
διατάξεως για τις απουσίες βουλευτών από συνεδριάσεις της ολομέλειας λόγω συμμετοχής τους σε 
κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό.

7.  Κατάθεση εγγράφων και διορισμών διοικητικών συμβουλίων  
     νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου 
Κατά την υπό αναφορά σύνοδο, πέρα από την κατάθεση νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου και κανονισμών, 
κατατέθηκαν στην ολομέλεια τόσο από την εκτελεστική εξουσία όσο και από ανεξάρτητους φορείς/
αξιωματούχους εκθέσεις, κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και ενημερωτικοί 
κατάλογοι για τις κενωθείσες θέσεις στη δημοτική και μέση εκπαίδευση και για την κάλυψη των 
αναγκών που προέκυψαν με εργοδότηση συμβασιούχων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών λειτουργών. 

Κατατέθηκαν επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών εξήντα οκτώ (68) ειδικά εντάλματα πληρωμής, 
από τα οποία τα πενήντα οκτώ (58) αφορούν την εξουσιοδότηση παραχώρησης πρόσθετων 
πιστώσεων κάτω από οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων στους κρατικούς 
προϋπολογισμούς του 2018 και του 2019 και τα υπόλοιπα δέκα (10) αφορούν την παραχώρηση 
επιπρόσθετων πιστώσεων κάτω από οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων από 
άλλα άρθρα του ίδιου κεφαλαίου στους προϋπολογισμούς του 2018 και 2019 του Ενιαίου Φορέα 
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(ΑΤΗΚ), του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) 
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και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Κατατέθηκαν επίσης δεκατέσσερα (14) ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ 
διαφορετικών οικονομικών φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών του 2016 και των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 
2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 
[Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 2018]. 

Επιπρόσθετα, κατατέθηκαν ειδικά εντάλματα μεταφοράς για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/
υποομάδων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου του 
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών του 2016 και των διατάξεων του άρθρου 63 του περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 
2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 
[Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 2018], με ημερομηνίες 9 Οκτωβρίου 2018, 14 Νοεμβρίου 2018, 13 Δεκεμβρίου 
2018, 8 Ιανουαρίου 2019, 20 Φεβρουαρίου 2019, 22 Απριλίου 2019 και 13 Ιουνίου 2019.

Αναλυτικά όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής παρατίθενται στο Παράρτημα XI.

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

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα XII.

8. Αιτιολογικά σημειώματα
Κατά την Τρίτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου η εκτελεστική εξουσία δεν κατέθεσε 
αιτιολογικό σημείωμα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτου προσωπικού στα νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή στη δημόσια και στην εκπαιδευτική υπηρεσία.

9. Πρακτικά και ευρετηρίασή τους 

Πρακτικά ολομέλειας και ψηφιοποίησή τους

Στον τομέα της γλωσσικής και εκδοτικής επιμέλειας των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας 
τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η προθεσμία που θέτει ο Κανονισμός της Βουλής 
των Αντιπροσώπων για ετοιμασία των κειμένων, τα οποία βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση όλων των 



46

Γ. Συνεδριάσεις ολομέλειας

βουλευτών για έλεγχο των αγορεύσεών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της οικονομικής 
περισυλλογής, αλλά και της οικολογικής ευαισθησίας που επιδεικνύει το κοινοβούλιο, τα κείμενα αυτά 
διατίθενται πλέον στους βουλευτές μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του εσωτερικού δικτύου της 
Βουλής. Τα πρακτικά της ολομέλειας καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα της Βουλής αμέσως μετά 
τον έλεγχο και τη γλωσσική επιμέλειά τους, δηλαδή μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την 
ημέρα της συνεδρίασης της ολομέλειας την οποία αφορούν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής συνέχισε το έργο που ανέλαβε 
πριν από τρία χρόνια για ψηφιοποίηση των πρακτικών της ολομέλειας τριάντα οκτώ (38) συνόδων 
(από το 1960 μέχρι και το 1998), που μέχρι πρότινος υπήρχαν μόνο σε έντυπη μορφή και όχι και σε 
ψηφιακή, γεγονός που αποτελούσε ιδιαιτέρως ανασταλτικό παράγοντα στη μελέτη της ιστορίας του 
κοινοβουλίου, αλλά και στη χρήση από τα μέλη του κοινοβουλίου των πρακτικών της ολομέλειας. Με 
την ένταξή τους σε μορφή PDF (OCR) στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου έχει επιπλέον καταστεί δυνατή 
η εφαρμογή στα περισσότερα από αυτά μηχανής αναζήτησης, όταν παρίσταται ανάγκη εντοπισμού 
προηγούμενων συζητήσεων, αποφάσεων, εκθέσεων, ερωτήσεων, απαντήσεων κ.ά. Μέχρι στιγμής 
έχουν ψηφιοποιηθεί στη συγκεκριμένη μορφή τα πρακτικά τριάντα (30) συνόδων, δεκαέξι (16) 
εκ των οποίων έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής και τα υπόλοιπα θα αναρτηθούν 
σύντομα.

Ευρετηρίαση πρακτικών ολομέλειας

Η χρήση των πρακτικών ενός κοινοβουλίου χωρίς την ύπαρξη σχετικών ευρετηρίων είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολη, αν όχι ανέφικτη. Ο εντοπισμός συγκεκριμένων συζητήσεων, αποφάσεων, εκθέσεων, 
ερωτήσεων κ.ά. από τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής ή ιστορικούς και ερευνητές μέσα από 
τις σελίδες πρακτικών πενήντα εννιά χρόνων κοινοβουλευτικής ιστορίας είναι, εννοείται, άκρως 
χρονοβόρος. Συνεπώς, η ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας και η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης ενός θέματος αποτελεί πλέον επιτακτικό αίτημα των καιρών. 
Πόσω μάλλον σήμερα, που στο όραμα της προεδρίας της Βουλής εντάσσεται ο πλήρης εκσυγχρονισμός 
του κοινοβουλίου και η εφαρμογή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και των 
διευκολύνσεων που μας προσφέρουν. 

Ανταποκρινόμενη στις πιο πάνω απαιτήσεις, η εντεταλμένη υπηρεσία της Βουλής συνέχισε να 
εφαρμόζει και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο το φιλόδοξο πρόγραμμα σύνταξης του ευρετηρίου 
κάθε συνόδου. Πέρα από το ευρετήριο των πρακτικών της απελθούσας συνόδου, η σύνταξη του 
οποίου βρίσκεται σε τελικό στάδιο, τα ευρετήρια που αφορούν τις εργασίες και τη σύνθεση της νυν 
Βουλής, δηλαδή το ευρετήριο της Έκτακτης Συνόδου της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου, καθώς 
και τα ευρετήρια της Πρώτης και της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου 
έχουν ολοκληρωθεί. Τα ευρετήρια απαρτίζονται από τα ακόλουθα δύο μέρη: 

α. Το θεματικό ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται χρονολογικά σε λήμματα, αναλόγως του  
      αντικειμένου που αυτά πραγματεύονται, όλα τα θέματα των συνεδριάσεων μιας συνόδου, δηλαδή 
    ψηφισθέντες νόμοι, ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών, θέματα που συζητήθηκαν   
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     στο Τέταρτο Κεφάλαιο, ψηφίσματα ή αποφάσεις της ολομέλειας κτλ. 

β. Το κατά βουλευτή ευρετήριο, στο οποίο εμφαίνεται όλη η δραστηριότητα κάθε βουλευτή στα πλαίσια  
      των εργασιών της ολομέλειας, δηλαδή αγορεύσεις ή παρεμβάσεις σε οποιοδήποτε θέμα, η κατάθεση  
    από τον ίδιο ή από κοινού με άλλους βουλευτές προτάσεων νόμου για εισαγωγή ή τροποποίηση 
      νομοθεσίας, οι ερωτήσεις που υπέβαλε προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς και οι σχετικές 
      απαντήσεις που έλαβε, καθώς και τα θέματα που ενέγραψε για συζήτηση στο Τέταρτο Κεφάλαιο.

Στη βάση των όσων έχουν προαναφερθεί και στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της Βουλής 
για αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα 
ευρετήρια, πέραν της έντυπης έκδοσής τους, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Βουλής. 
Περαιτέρω, σημειώνεται η πρόθεση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας για αναζήτηση, εξασφάλιση 
και εφαρμογή μηχανής ηλεκτρονικής αναζήτησης, που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους [βουλευτές, 
υπηρεσίες της Βουλής, ερευνητές, λειτουργούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και ευρύ 
κοινό] να εντοπίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα απασχόλησε την ολομέλεια 
της Βουλής στα πενήντα εννιά χρόνια της κοινοβουλευτικής μας ιστορίας, αλλά και αυτά που θα 
την απασχολήσουν στα χρόνια που έπονται. Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή καινοτομία, πέρα από την 
απλοποίηση και διευκόλυνση της αναζήτησης θεμάτων που απασχόλησαν τη Βουλή, εξασφαλίζει τη 
μέγιστη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών, αλλά και τη διαφάνεια. 

Σημειώνεται επίσης ότι μελλοντικό στόχο αποτελεί και η μελέτη και η υιοθέτηση μεθόδων 
ευρετηρίασης πρακτικών της ολομέλειας που ακολουθούνται από άλλα κοινοβούλια.
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Κατά τη διάρκεια της απελθούσας συνόδου η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε σε ικανοποιητικό 
βαθμό με αρκετές από τις δραστηριότητες που απορρέουν από τον ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου 
κράτους μέλους της ΕΕ. Ειδικότερα, ασχολήθηκε με την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας 
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα 
πλαίσια της ΕΕ, με τη μελέτη εγγράφων που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με 
άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην υλοποίηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα θέματα 
αυτά προέρχονται από το διαδίκτυο και από την πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για την ΕΕ 
μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων (Interparliamentary EU Information Exchange-IPEX). Από 
το 2006 οι εν λόγω πληροφορίες λαμβάνονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με 
απόφαση του τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso να αποστέλλονται 
κατευθείαν στα εθνικά κοινοβούλια όλα τα νομοθετικά και συμβουλευτικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 τα εν 
λόγω έγγραφα διαβιβάζονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια 
της ΕΕ, απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της 
Λισαβόνας σχετικά με τον Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ΕΕ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε δύο διασκέψεις της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC), στην 60ή, που 
πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας (18-20 Νοεμβρίου 2018), και στην 61η, που 
πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (23-25 Ιουνίου 2019). Περαιτέρω, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε δύο Διασκέψεις των Προέδρων της COSAC, που 
πραγματοποιήθηκαν στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από τις 20 έως την 21η Ιανουαρίου 2019 και 
στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από την 21η έως τις 22 Ιουλίου 2019, αντίστοιχα.

Επίσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε μέσω αντιπροσωπίας της με επικεφαλής τον 
αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών σε δύο διασκέψεις της Μικτής 
Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ, στην τρίτη συνάντηση της ΜΟΚΕ, που 
πραγματοποιήθηκε στο ΕΚ και διοργανώθηκε από κοινού από το ΕΚ και το Κοινοβούλιο της Αυστρίας 
στις Βρυξέλλες (24-25 Σεπτεμβρίου 2018), καθώς και στην τέταρτη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε 
στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (24-25 Φεβρουαρίου 2019).

Περαιτέρω, αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε σε δύο Διακοινοβουλευτικές 
Διασκέψεις για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή 
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), που πραγματοποιήθηκαν στη Βιέννη της Αυστρίας (11-
12 Οκτωβρίου 2018) και στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (7-8 Μαρτίου 2019), αντίστοιχα. Επίσης, 
αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε σε δύο Διακοινοβουλευτικές Διασκέψεις για τη Σταθερότητα, 
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τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν στη Βιέννη (17-
18 Σεπτεμβρίου 2018) και στις Βρυξέλλες (18-19 Φεβρουαρίου 2019), αντίστοιχα. 

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

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

1. Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το  
    ευρωπαϊκό κεκτημένο
Κατά τη διάρκεια της απελθούσας συνόδου κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων συνολικά 
εβδομήντα επτά (77) 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. 

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

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

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.

Εξάλλου, κάποια από τα πιο πάνω έγγραφα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, συνοδεύονταν από υπηρεσιακά 
σημειώματα.
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Στα πιο πάνω πλαίσια αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή των μόνιμων αντιπροσώπων της Βουλής 
στο ΕΚ υπήρξε καθοριστική τόσο σε σχέση με την πληρέστερη ενημέρωση του σώματος όσο και σε 
σχέση με την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των εργασιών του.

Πιο κάτω παρατίθενται σε συντομία τα πιο σημαντικά θέματα που εξετάστηκαν κατά την απελθούσα 
σύνοδο, καθώς και κατάλογος με τις νομοθετικές προτάσεις και άλλα έγγραφα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που έτυχαν εξέτασης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της παρακολούθησης 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. 

Σε σχέση με την προαναφερθείσα διαδικασία, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων εξέτασε τις εξελίξεις αναφορικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεων τα μέλη της επιτροπής 
ενημερώθηκαν για τις θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση με την ΚΓΠ μετά το 2020 και 
ειδικότερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τον στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς και το τι αλλάζει για 
την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) συγκριτικά με τον προγενέστερο προϋπολογισμό του 2013-2020. 
Επίσης, σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος συζητήθηκε η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για έναν καθαρό πλανήτη 
στην παρουσία του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Στρατηγικής για το Κλίμα κ. 
Artur Runge-Metzger. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για απαλλαγή 
από ανθρακούχες εκπομπές, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στη Συμφωνία των 
Παρισίων, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους έκαστος τομέας της οικονομίας μπορεί να συνεισφέρει 
σε αυτή τη διαδικασία. Περαιτέρω, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κάθε τομέας 
της οικονομίας, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 
υλοποίηση των μέτρων μείωσης των εκπομπών βάσει των τιθέμενων στόχων.

Περαιτέρω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε αριθμό 
συνεδριάσεών της στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών συζήτησε το Brexit και ειδικότερα 
το καθεστώς των Κυπρίων πολιτών οι οποίοι διαμένουν εντός των βρετανικών βάσεων μετά από 
αυτό. Το εν λόγω θέμα απασχόλησε την επιτροπή και στην υπό επισκόπηση σύνοδο, ενόψει του 
ενδεχομένου μη συντεταγμένης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Το θέμα αποτέλεσε 
επίσης αντικείμενο συζήτησης στο επίπεδο της ολομέλειας του σώματος.

Επίσης, σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έγινε παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2017 από το μέλος του κ. Λάζαρο 
Λαζάρου.

Κατάλογος νομοθετικών προτάσεων, εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεμάτων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που έτυχαν εξέτασης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια 
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α.

β.

γ.

δ.

ε.

στ.

ζ.

η.

θ.

ι.

ια.

της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ:

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από το Brexit και η πολιτική της κυβέρνησης.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού όσον αφορά τις συνέπειες  
του Brexit σε θέματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα οι αναγκαίες ενέργειες  
που πρέπει να γίνουν όσον αφορά υφιστάμενες εκπαιδευτικές συνεργασίες/συμφωνίες μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για  
τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε σχέση με  
πιθανό άτακτο Brexit.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τις εξελίξεις   
αναφορικά με την ΚΓΠ μετά το 2020. 

Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού με εκπροσώπους   
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού  
Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πλαίσιο του Προγράμματος Εποπτείας  
της Κύπρου για σκοπούς αξιολόγησης της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής  
κατάστασης της χώρας.

Κοινή συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εργασίας,  
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αντιπροσωπία υπηρεσιακών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής    
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της δημοσίευσης της «Έκθεσης Κύπρου», που προηγείται 
των ειδικών ανά χώρα συστάσεων.

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος   
2017 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Προσχεδίου 
του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-2030 ενώπιον  
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος (στα πλαίσια της συνεισφοράς της Κύπρου στους  
συλλογικούς στόχους της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής).

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την εφαρμογή των περί  
Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Πλαστικής Σακούλας  
Μεταφοράς) Κανονισμών του 2017 [υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ,   
με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλιών μεταφοράς].

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 
τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών 
αφερεγγυότητας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την 
Ευρώπη», καθώς και για το έργο της διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας.

Κοινή συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος με τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Στρατηγικής για το 
Κλίμα κ. Artur Runge-Metzger αναφορικά με την μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για έναν 
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καθαρό πλανήτη.

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

Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναφορικά με το ερωτηματολόγιο για την 30ή εξαμηνιαία έκθεση της 
COSAC.

Τοποθέτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων αναφορικά με το ερωτηματολόγιο για την 31η εξαμηνιαία έκθεση της COSAC.

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

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο πλαίσιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων πραγματοποίησε αριθμό συνεδριάσεων στις οποίες κλήθηκαν εκπρόσωποι της 
εκτελεστικής εξουσίας, του Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο, της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο, αλλά και οργανωμένα σύνολα. 

Όλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που συζητούνται σε 
επίπεδο ΕΕ. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές στα 
θέματα του εξειδικευμένου χώρου δράσης τους.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρεί σημαντική την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων 
ενδιαφερόμενων πολιτών στη διαδικασία αυτή. Εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο ακολουθείται η διαδικασία 
αυτή σε όλα τα κοινοβούλια της ΕΕ είναι ακριβώς η ανάγκη να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα που 
παρουσιάζεται λόγω της μεγάλης απόστασης των πολιτών κάθε χώρας μέλους από το κέντρο λήψης 
αποφάσεων. Η εμπλοκή των πολιτών και η πρόσκληση συχνότερα και πιο συστηματικά ενδιαφερόμενων 
ομάδων στις συνεδρίες των αρμόδιων επιτροπών καθιστούν τους πολίτες κοινωνούς των θεμάτων για 
τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις στην ΕΕ, τους προετοιμάζουν, αλλά και τους παρέχουν την ευκαιρία 
να εκφράσουν τις απόψεις τους έγκαιρα, στο στάδιο κατά το οποίο οι αποφάσεις της ΕΕ δεν είναι ακόμα 
οριστικές. 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 υπάρχει ευρύ πεδίο αξιοποίησης του 
μηχανισμού της Συνθήκης της Λισαβόνας από το κυπριακό κοινοβούλιο, ειδικότερα σε σχέση με 
ευρωπαϊκά θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κύπρο.

Δ. Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ιβ.
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Στα ίδια πλαίσια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια των οποίων 
συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θεμάτων και ειδικά θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως το 
μέλλον της Ευρώπης, η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και οι πολιτικές εξελίξεις 
στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΕ. 

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

Συνεργασία με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές

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

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

Συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης 

Στη βάση απόφασης που είχε ληφθεί κατά την προηγούμενη σύνοδο όπως η Λευκή Βίβλος για το 
Μέλλον της Ευρώπης συζητηθεί σε επίπεδο ολομέλειας, το εν λόγω θέμα αποτέλεσε αντικείμενο 
συζήτησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο του Κεφαλαίου Τέταρτου κατά την υπό 
επισκόπηση σύνοδο. Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης περιλάμβανε μεταξύ άλλων αναφορές 
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στα πέντε σενάρια της σχετικής Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, συγκεκριμένες 
θεματικές ενότητες του εν λόγω ζητήματος απασχόλησαν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

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

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

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

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

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

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

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.

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 

α.

β.

γ.
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Αντιπροσώπων, ώστε να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός, αλλά και υπενθύμιση προς την 
εκτελεστική εξουσία για τις υποχρεώσεις της.

Περαιτέρω, η Βουλή των Αντιπροσώπων, επιθυμώντας να συμβάλει στην αποδοτικότερη συνεργασία 
με την νεοϊδρυθείσα Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία 
ανέλαβε τις μέχρι τώρα αρμοδιότητες της ΓΔ ΕΠΣΑ στα θέματα του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όρισε 
δύο πρόσωπα ως λειτουργούς-συνδέσμους με αυτήν. 
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1.  Γενικά

Κατά την κοινοβουλευτική χρονιά Σεπτεμβρίου 2018-Αυγούστου 2019, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ανέπτυξε πολυποίκιλες δράσεις κοινοβουλευτικής διπλωματίας, προωθώντας συστηματικά και 
μεθοδικά τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της ΚΔ σε διμερές, τριμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο, με κύρια χαρακτηριστικά των προσεγγίσεών της την καινοτομία και τη διεύρυνση 
του φάσματος της δικτύωσής της με ξένα κοινοβούλια, διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και 
άλλους φορείς. Η δραστηριοποίηση αυτή της Βουλής συνεχίστηκε κατά την υπό αναφορά περίοδο, 
παρά το δύσκολο και ασταθές πολιτικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τη δημιουργία 
και/ή την περαιτέρω ενίσχυση αποδοτικών σχέσεων και συνεργασιών, ενημερώνοντας για το κυπριακό 
πρόβλημα και αναδεικνύοντας τον γεφυροποιό ρόλο της χώρας μας στην προαγωγή της ειρήνης 
και της σταθερότητας μέσω του διαλόγου και της αξιοποίησης της γεωπολιτικής της θέσης και της 
ιδιότητάς της ως κράτους μέλους της ΕΕ.

Η ενεργός συμμετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων στο διεθνές γίγνεσθαι είχε όπως πάντα 
γνώμονά της το διεθνές δίκαιο, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών, αναπτύσσοντας ανάλογες δράσεις και θέσεις και επηρεάζοντας στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό τη λήψη αποφάσεων και τον σχηματισμό απόψεων σε πολλούς τομείς και επίπεδα του 
διεθνούς χώρου, ενίοτε σε καίριες περιπτώσεις.

Η μικρή κάμψη που εκ των πραγμάτων παρατηρήθηκε κατά την περίοδο των ευρωεκλογών του Μαΐου 
του 2019 δε μείωσε τους ρυθμούς των προσπαθειών της Βουλής στην αρένα της διεθνούς δράσης, με 
τον αριθμό των επισκέψεων κοινοβουλευτικών και άλλων αποστολών στην Κύπρο (Παράρτημα 
XIII) να καταγράφει αύξηση σχεδόν κατά 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όπως και 
των αποστολών του Προέδρου του σώματος στο εξωτερικό (Παράρτημα XIV), που αυξήθηκαν 
επίσης κατά σχεδόν 50%. Οι αποστολές στο εξωτερικό γενικότερα παρουσίασαν επίσης μικρή 
αύξηση, ξεπερνώντας τις εκατό δέκα (110) (Παράρτημα XV), ενώ στη μικρή μείωση που εκ πρώτης 
όψεως καταγράφηκε στις συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής με υψηλούς αξιωματούχους 
κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών (Παράρτημα XVI) δεν περιλαμβάνονται οι αυξημένες επαφές 
που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους του ακαδημαϊκού κόσμου και εμπειρογνώμονες, 
όπως και σωρεία συναντήσεων με αρχηγούς και εκπροσώπους διπλωματικών αποστολών. Δεν 
περιλαμβάνονται επίσης διμερείς συναντήσεις που είχαν ο Πρόεδρος και/ή άλλα μέλη της Βουλής 
με την ευκαιρία κοινοβουλευτικών διοργανώσεων στο εξωτερικό στις οποίες συμμετείχαν.

Σημειώνονται εξάλλου σημαντικές παρουσίες ηγετών χωρών ή διεθνών οργανισμών στη Βουλή, 
όπως του νέου Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού 
της Πορτογαλίας κ. António Costa και του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) κ. George Tsereteli, 
καθώς και η προσφώνηση της ολομέλειας του σώματος από τον Πρόεδρο της Ινδίας κ. Ram 
Nath Kovind και από την πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) κ. Gabriela Cuevas 
Barron. Αξιοσημείωτες επίσης ήταν οι επίσημες επισκέψεις των Προέδρων των Κοινοβουλίων 
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της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Αρμενίας, ο τελευταίος εκ των οποίων προσφώνησε την 
ολομέλεια της Βουλής στην παρουσία εκπροσώπων της εδώ αρμενικής κοινότητας. Από πλευράς 
του, ο Πρόεδρος  της Βουλής των Αντιπροσώπων προσφώνησε Σεμινάριο της Ομάδας «12+» της 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, στην ισραηλινή Κνεσσέτ, στα Ιεροσόλυμα, τον Νοέμβριο 2018, μαζί 
με την Πρόεδρο της Ένωσης κ. Gabriela Cuevas Barron και τον Πρόεδρο της Κνεσσέτ κ. Yuli-Yoel 
Edelstein, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης του Ισραηλινού ομολόγου του, με την ευκαιρία επίσκεψης 
εργασίας που πραγματοποιούσε στο Ισραήλ. 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο σταχυολογούνται επιτυχίες της κυπριακής κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας που αναδεικνύουν χαρακτηριστικά τις κατευθύνσεις της πολύπλευρης διεθνούς 
δραστηριότητας του Προέδρου και των μελών της Βουλής:

Κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Κύπρο η πρόεδρος της IPU εξήρε τις πρωτοβουλίες του 
Προέδρου της Βουλής για δημιουργία της Παράλληλης Βουλής και του Σπιτιού του Πολίτη 
και τον κάλεσε να τις παρουσιάσει ως πρότυπο στην επόμενη σύνοδο της IPU, τον Οκτώβριο 
του 2019, στο Βελιγράδι. Ανέλαβε επίσης η ίδια τη διάδοση των εν λόγω πρωτοβουλιών 
μέσω διάφορων εργαλείων που είναι στη διάθεση του οργανισμού. Δεν είναι τυχαία εξάλλου η 
συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην Ομάδα Προέδρων Κοινοβουλίων που συνέρχονται 
στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την προετοιμασία της 5ης Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2020 στη Βιέννη. 

Με συστηματική προώθηση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησαν οι τριμερείς 
κοινοβουλευτικές συνεργασίες της Κύπρου και της Ελλάδας με χώρες της ευρύτερης περιοχής. 
Πραγματοποιήθηκε η 1η Τριμερής Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-
Αιγύπτου στη Λευκωσία, καθώς και η αντίστοιχη 1η Συνάντηση με την Ιορδανία στη Νεκρά 
Θάλασσα, αφού προηγήθηκαν επίσημες επισκέψεις των Προέδρων της Βουλής της Αιγύπτου 
και της Ιορδανίας στην Κύπρο, που προετοίμασαν το έδαφος. Ειδικότερα, αναφέρεται απόφαση 
που λήφθηκε κατά την Τριμερή Συνάντηση με την Αίγυπτο και την ενστερνίστηκε το αρμόδιο 
υφυπουργείο για κοινά περίπτερα των τριών χωρών σε τουριστικές εκθέσεις μακρινών χωρών.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των τριμερών συνεργασιών της, η Βουλή προωθεί παράλληλα και 
σταθερά και τη δημιουργία του Κέντρου Συνεργασίας Μέσης Ανατολής (ΚΕΣΥΜΑ) διά 
της σταδιακής και αθροιστικής οδού, με θεματικές πρωτοβουλίες και συνέργειες. Με 
αυξημένη δε ταχύτητα προχωρεί η πρωτοβουλία για τη διάδοση της αραβοφωνίας στην 
Κύπρο, στην οποία η Βουλή έχει καλέσει να συνδράμουν ενεργά με συγκεκριμένες δράσεις τους 
τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και το αρμόδιο υπουργείο. Η προσπάθεια για τη διάδοση 
της αραβοφωνίας ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
σε σύσκεψη που συγκάλεσε με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και τους πρέσβεις των 
αραβικών χωρών με έδρα τη Λευκωσία, στις 30 Ιανουαρίου 2019.

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής 
συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου στη μετά-Brexit 
εποχή, ο Πρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε σωρεία επαφών τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο με εκπροσώπους του Βρετανικού Συμβουλίου, πανεπιστημίων και άλλων 

α.

β.

γ.

δ.



58

Ε. Κοινοβουλευτική διπλωματία

συναφών οργανισμών και φορέων. Μεταξύ αυτών η συνάντησή του με τη γενική γραμματέα του 
Συνδέσμου Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας (ACU), με την οποία συζητήθηκε το άνοιγμα 
Γραφείου του συνδέσμου στην Κύπρο, του πρώτου εκτός Βρετανίας. Ο σύνδεσμος εκπροσωπεί 
513 πανεπιστήμια στις χώρες μέλη της Κοινοπολιτείας.

Κατόπιν επιστολής του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων απετράπη τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της COSAC για συμπερίληψη 
στις συναντήσεις της υπό καθεστώς παρατηρητή εκπροσώπων των κοινοβουλίων πιθανών 
υποψήφιων χωρών, μια εκ των οποίων το Κόσοβο, που η Κύπρος δεν αναγνωρίζει. Είχε 
προηγηθεί λίγες μέρες πριν, τον Οκτώβριο του 2018, η αποχώρηση της κυπριακής αντιπροσωπίας 
από τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ στη Βιέννη, ένεκα παρουσίας 
αντιπροσωπίας του Κοσόβου ως παρατηρητή και η αμέσως μετά επιστολή-διάβημα του Προέδρου 
της Βουλής προς τους Αυστριακούς ομολόγους του, που κατέληξε σε διορθωτικές κινήσεις, ήτοι 
την εφεξής ένταξη της εν λόγω αντιπροσωπίας στην κατηγορία των «φιλοξενουμένων» 
και τη χρήση διευκρινιστικού αστερίσκου στον κατάλογο συμμετοχών όσον αφορά το τελικό 
καθεστώς της περιοχής, σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ).

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣ ΟΑΣΕ διορίστηκε από τον πρόεδρο 
της Συνέλευσης ως Ειδική Εκπρόσωπός του για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, 
αναγνωρίζοντας την ενεργό δράση και εμπειρία της Κυπρίας βουλευτού στον εν λόγω τομέα και 
ως απόρροια σχετικού ψηφίσματος που η ίδια είχε καταθέσει στην ετήσια Σύνοδο της Συνέλευσης 
στο Λουξεμβούργο τον Ιούλιο του 2019.

Οι Κύπριοι βουλευτές κατέλαβαν μεγάλο αριθμό σημαντικών θέσεων σε αρκετούς 
κοινοβουλευτικούς οργανισμούς στους οποίους συμμετείχαν (ίδετε λεπτομέρειες πιο κάτω), 
τιμώντας την Κύπρο και την ίδια τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αποκτώντας μεγαλύτερη 
επιρροή στις πολιτικές και στις αποφάσεις των κατά περίπτωση οργανισμών σε θέματα Κυπριακού, 
αλλά και ευρύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος, με προφανή οφέλη για το κύρος της χώρας μας. 

Οι αντιπροσωπίες του κυπριακού κοινοβουλίου στους διεθνείς οργανισμούς στο Παράρτημα XVII.

Θέματα που εξακολούθησαν να κυριαρχούν στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα της Βουλής κατά το 
διαρρεύσαν έτος, με ενσωμάτωσή τους σ’ όλους τους τομείς και τα επίπεδα δραστηριοποίησής της, πέραν 
του Κυπριακού και των διάφορων πτυχών του και των κλιμακούμενων πλέον τουρκικών προκλήσεων, 
απειλών και καθαυτό παραβιάσεων στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), ήταν το Brexit 
και οι αναμενόμενες συνέπειές του τόσο για την Κύπρο όσο και την ίδια την ΕΕ, η μεταναστευτική κρίση και 
το δυσανάλογο πια βάρος που επωμίζεται η Κύπρος κατ’ αναλογίαν πληθυσμού, μη παραβλέποντας τη 
διοχέτευση μεταναστών από την Τουρκία προς τις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, η αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, κυρίως μέσω της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και 
της βέλτιστης χρησιμοποίησης συμβατικών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, καθώς και το ζήτημα 
της εξάλειψης του δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ και της ανάγκης προσέγγισης των πολιτών, 
προάγοντας τη συνοχή, τη διαφάνεια και τις αρχές λογοδοσίας.

ε.

στ.

ζ.
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Επιπλέον θέματα που απασχόλησαν τις αντιπροσωπίες της Βουλής σε διάφορες διοργανώσεις 
στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ήταν η γενικότερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και η 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών προς τους θεσμούς της, οι διάφορες 
πτυχές της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ ενόψει και του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, με έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την εκπαίδευση 
για πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομία, η Κοινή Αγροτική Πολιτική 
(ΚΑΠ), η μεσογειακή διάσταση πλείστων ευρωπαϊκών πολιτικών, η ευρωπαϊκή άμυνα και η Μόνιμη 
Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), καθώς και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας, παιδείας, 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της βίας, των διακρίσεων και της ανισότητας.

Η Βουλή διεύρυνε τους προσανατολισμούς της ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της αντιμετώπισης 
προκλήσεων πέρα από τα στενά πλαίσια των άμεσα δικών της, αλλά και των ευρωπαϊκών 
ενδιαφερόντων και στρέφοντας το βλέμμα τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, όσο και στην Ασία και άλλες περιοχές και τομείς που απασχολούν το παγκόσμιο 
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιτυχής κατάληξη 
των σχετικών προσπαθειών σε συνυπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με το Εθνικό Λαϊκό 
Κογκρέσο της Κίνας και η αύξηση των ανταλλαγών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του 
τουρισμού, του εμπορίου και των επενδύσεων και στον προγραμματισμό ανάλογου περιεχομένου 
επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής στη φίλη χώρα το φθινόπωρο του 2019.

Άλλο παράδειγμα αποτελεί η τροχοδρομούμενη σύζευξη του ευρωπαϊκού χώρου με την ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής στα πλαίσια της διοργάνωσης από τη Βουλή στη Λευκωσία της επόμενης 
Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, με συζήτηση θεμάτων επενδύσεων 
και οικονομικής ανάπτυξης ως βάσης για προώθηση ενδεχόμενης διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Η αυξημένη συνεργασία με την Κοινοπολιτεία εξάλλου, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης (ίδετε 
λεπτομερείς αναφορές πιο κάτω), υπήρξε ένας ακόμα στόχος που καλλιεργήθηκε επισταμένα από 
τη Βουλή και απέδωσε καρπούς, αντισταθμίζοντας πιθανές αρνητικές συνέπειες για την Κύπρο 
ενόψει αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, αλλά και αυξάνοντας την επιρροή και 
το κύρος της χώρας μας στον οργανισμό.

Η διάσταση των τριμερών κοινοβουλευτικών συνεργασιών στη Μέση Ανατολή έδωσε εξάλλου 
την ευκαιρία σε αντιπροσωπίες της Βουλής να προβάλουν τον γεφυροποιό ρόλο της Κύπρου 
σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις και εμπλοκή 
σε ευρύτερα ζητήματα της περιοχής, όπως στο Μεσανατολικό και στη στήριξη των προσπαθειών 
εξεύρεσης λύσης, αλλά και στο θέμα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής. Η 
διάσταση των τριμερών συνεργασιών και η προοπτική διεύρυνσής τους αποτελεί επίσης πλατφόρμα 
προώθησης της υλοποίησης των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, όπως τόνισε ο ίδιος ο 
Πρόεδρος της Βουλής. 

Η Βουλή ενέταξε με συστηματικό τρόπο την οικονομική πτυχή και δη τον τομέα των επενδύσεων 
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στην άσκηση κοινοβουλευτικής διπλωματίας, περιλαμβάνοντας σε πολλές αποστολές της στο 
εξωτερικό, είτε σε πολυμερές είτε σε διμερές επίπεδο, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου 
της Κύπρου, ανοίγοντας προσβάσεις και/ή ενισχύοντας περαιτέρω υπάρχουσες διασυνδέσεις με 
την έμπρακτη στήριξή της. Ο πολιτισμός υπήρξε και κατά τη διαρρεύσασα περίοδο ακόμα ένα 
εργαλείο που αξιοποίησε το κυπριακό κοινοβούλιο στη διπλωματική του δραστηριοποίηση, 
ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε και αντίστροφα αντικείμενο προώθησης μέσω της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας, θεωρώντας το θεμελιώδες στοιχείο αλληλοκατανόησης και αμοιβαίας εκτίμησης μεταξύ 
κοινοβουλίων, χωρών και λαών, προς εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο. 
Η διάδοση της αραβοφωνίας στην Κύπρο (ίδετε πιο κάτω) συνιστά το κατεξοχήν παράδειγμα 
αυτών των προσπαθειών, με τεράστιες δυνατότητες πολλαπλασιασμού των ωφελημάτων σε βάθος 
χρόνου για όλες τις πλευρές.

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

Ειδικά όσον αφορά την Κύπρο και/ή το Κυπριακό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά την υπό αναφορά 
περίοδο στην καταγγελία των κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων στην 
κυπριακή ΑΟΖ, ως υπονομεύουσες τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού και μη συνάδουσες 
με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της γείτονος. Έμφαση δόθηκε επίσης στην καταγγελία και των 
εκπεφρασμένων παράνομων επιδιώξεων της τουρκικής πλευράς για άνοιγμα της περίκλειστης 
περιοχής των Βαρωσίων υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση αντί επιστροφής των Βαρωσίων στους 
νόμιμους κατοίκους της πόλης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και σύμφωνα με σχετικά ψηφίσματα του 
οργανισμού. Αναδείχθηκε επίσης και καυτηριάστηκε περαιτέρω το γεγονός της ακόμα πιο 
συστηματικής διοχέτευσης παράνομων μεταναστών από την Τουρκία μέσω των κατεχόμενων 
κυπριακών εδαφών προς τις ελεύθερες περιοχές της ΚΔ, καθιστώντας το βάρος της αντιμετώπισης 
της μεταναστευτικής κρίσης δυσβάστακτο για τη χώρα μας. Εκτεταμένες αναφορές έγιναν και 
πάλι με κάθε ευκαιρία στο ζήτημα της ανάγκης για πραγματική συνεργασία της Τουρκίας προς 
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εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων της εισβολής του 1974 και τονίστηκε η ανάγκη εφαρμογής 
των συμβατικών υποχρεώσεων της γείτονος και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σε ό,τι αφορά τόσο τους αγνοουμένους όσο και τους πρόσφυγες 
και τις περιουσίες τους. Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κατοχική δύναμη δε 
λησμονήθηκε επίσης και καταγγελίες για το θέμα αυτό, όπως και για άλλες πτυχές των τουρκικών 
παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο έγιναν από Κυπρίους βουλευτές, ακόμα και σε 
διεθνείς διοργανώσεις εντός της ίδιας της Τουρκίας.

Κύπριοι βουλευτές συμμετείχαν κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο σε διεθνείς αποστολές 
παρακολούθησης εκλογών στην Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), τη Μολδαβία 
και τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και σε αποστολές διερευνητικής φύσης σε σχέση με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τοπικές συγκρούσεις, την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και άλλα ζητήματα 
ευρύτερου ενδιαφέροντος. Συνέταξαν δε εκθέσεις, ψηφίσματα και άλλα κείμενα για διάφορα θέματα 
εκ μέρους των οικείων οργανισμών και επιμέρους οργάνων τους.

Δραστηριοποίηση της Βουλής υπήρξε και στην Κύπρο κατά την ίδια σύνοδο, όπως και σε προηγούμενες 
συνόδους, με ψηφίσματα που αναφέρονται σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως η παράνομη 
αναγνώριση από τις ΗΠΑ της κυριαρχίας του Ισραήλ στα κατεχόμενα υψώματα Γκολάν και η έκφραση 
αλληλεγγύης προς τον κουρδικό λαό. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επίσης επιστολές-διαβήματα σε ξένους ομολόγους του για το 
θέμα των τουρκικών προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, για το προαναφερθέν ζήτημα του Κοσόβου 
και του καθεστώτος συμμετοχής αντιπροσωπιών του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και 
για την εξασφάλιση στήριξης προς βελτίωση αναφορών στην Κύπρο στο τελικό ανακοινωθέν που 
επρόκειτο να υιοθετήσει η Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στο 14ο 
Συνέδριό της στο Μαρόκο, τον Μάρτιο του 2019. 

Σε πολλές περιπτώσεις εξάλλου ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε προ ημερησίας διατάξεως ειδικές 
αναφορές στην ολομέλεια για σημαντικά γεγονότα και επετείους, π.χ. για την Ημέρα της Δημοκρατίας, 
την Ημέρα των Αγνοουμένων, την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης με το Εθνικό Λαϊκό 
Κογκρέσο της Κίνας, την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού, την επέτειο 
της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, την 
Ημέρα της Μεσογείου, τα 70 χρόνια από τη δημιουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.ά. 

Και αυτή τη χρονιά η συνεργασία με τους έξι Κυπρίους ευρωβουλευτές αποδείχτηκε καρποφόρα, όπως 
και με άλλους Κυπρίους αξιωματούχους στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, κυβερνητικούς φορείς και την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερα παραγωγική συνεργασία είχε η Βουλή με το Υπουργείο Εξωτερικών, 
όπως και με άλλα υπουργεία, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητες. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της 
Βουλής στο ΕΚ βοήθησαν επίσης στο έργο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Τα ΜΜΕ στάθηκαν 
και αυτή τη χρονιά πολύτιμοι αρωγοί σε αποστολές στο εξωτερικό, όπως και στην επικοινωνία με 
τους Κυπρίους πολίτες για θέματα διεθνών σχέσεων της Βουλής και άλλες δράσεις της.
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2.  Διμερείς Σχέσεις

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

Ιδιαίτερη ήταν όπως πάντοτε η συνεργασία με το αδελφό ελληνικό κοινοβούλιο, συνεργασία που 
διευρύνεται όλο και περισσότερο στο επίπεδο των τριμερών συνεργασιών με κοινοβούλια φιλικών 
χωρών της ευρύτερης περιοχής. Σημειώνονται επίσης κοινοβουλευτικές επισκέψεις από και/ή προς 
κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και μεσανατολικές και πέραν αυτών, όπως σε Ελλάδα, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Τσεχία, Σλοβακία, Σερβία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ισπανία, Ιρλανδία, Μονακό 
(για πρώτη φορά), Βουλγαρία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Ισραήλ, Αρμενία, Κίνα.

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

Οι ομάδες φιλίας που έχει εγκαθιδρύσει η Βουλή με κοινοβούλια ξένων χωρών διατηρήθηκαν και κατά 
τη διαρρεύσασα σύνοδο στον υψηλό συνολικό αριθμό των σαράντα πέντε (45) (Παράρτημα XVΙΙΙ), 
συνεχίζοντας να λειτουργούν πάντοτε στη βάση της αμοιβαιότητας, περισσότερο ή λιγότερο εντατικά, 
αναλόγως της περίπτωσης και των σχετικών συνθηκών. Διατηρούνται επίσης επαφές και συνεργασία 
και στο υπηρεσιακό επίπεδο με αρκετά ξένα κοινοβούλια, με μερικά εξ αυτών σε θεσμοθετημένη βάση, 
όπως και με αριθμό διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών.

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

3.  Συμμετοχή σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς/ 
     Πολυμερείς σχέσεις

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)

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

Διαβήματα και επιστολές του Προέδρου της Βουλής 

Στις 6 Μαΐου 2019 ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή, ανάμεσα σε άλλους, προς τον 
Πρόεδρο του ΕΚ αναφορικά με τις συνεχιζόμενες παράνομες τουρκικές ενέργειες εντός της ΑΟΖ και 
της υφαλοκρηπίδας της ΚΔ. Τόνισε ότι η τελευταία παράνομη ενέργεια της Τουρκίας προς διεξαγωγή 
ερευνών για υδρογονάνθρακες από το τουρκικό πλοίο-γεωτρύπανο «Πορθητής» στην κυπριακή ΑΟΖ 
αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και αποσκοπεί στην παρεμπόδιση 
της ΚΔ από την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων επί των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
της. Επισήμανε επίσης ότι η ενέργεια αυτή υπονομεύει τις προοπτικές επίλυσης του κυπριακού 
προβλήματος και δε συνάδει με τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες, ενώ κάλεσε τον Πρόεδρο του ΕΚ 
να ασκήσει την επιρροή του προς την Τουρκία για τερματισμό των παράνομων δραστηριοτήτων της, 
καθώς και συμμόρφωσή της με το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και κυρίως για 
εκπλήρωση των δεσμεύσεών της έναντι της ΕΕ και ενός εκάστου κράτους μέλους.

Σημειώνεται δε ανακοινωθέν με δήλωση του Προέδρου του ΕΚ κ. Antonio Tajiani, ημερομηνίας 6 
Μαΐου 2019, με την οποία καλεί την Τουρκία να τερματίσει τις παράνομες γεωτρητικές επιχειρήσεις 
και να αποσύρει αμέσως τα πλοία της από την ΑΟΖ της Κύπρου, τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές 
αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι η ΚΔ διαθέτει αποκλειστικά το κυρίαρχο δικαίωμα 
να προβεί σε έρευνες και να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους μέσα στην ΑΟΖ της. 

Διατάξεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σχετικά με την Κύπρο 

Το ΕΚ ενέκρινε στις 11 Δεκεμβρίου 2018 τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019. 
Στα πλαίσια αυτά εγκρίθηκε χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) και 
της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Το κονδύλι που δεσμεύτηκε για το 2019 
ανέρχεται στα €35.122.000, δύο εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από την πρόταση της Επιτροπής. 
Τα 2/3 των πρόσθετων πιστώσεων θα διοχετευτούν στη ΔΕΑ και το 1/3 στη δικοινοτική Τεχνική 
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Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Σημειώνεται πως στα συμπεράσματα Ιουλίου 2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται ότι, 
υπό το φως των συνεχιζόμενων και νέων παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης της Τουρκίας, το 
Συμβούλιο μεταξύ άλλων μέτρων συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί η προενταξιακή 
βοήθεια προς την Τουρκία για το 2020. 

Ψήφισμα για την Τουρκία

Τον Μάρτιο 2019 το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την Τουρκία 
του 2018. Το ψήφισμα ζητά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναστείλουν τις ενταξιακές 
συνομιλίες με την Τουρκία, αλλά να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό 
της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Όσον αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με 
τους γείτονές της, το ΕΚ καλεί την Τουρκία να εντείνει τις προσπάθειες για επίλυση όλων των 
διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου και στο πλαίσιο της καλής γειτονίας. Επαναλαμβάνεται η 
θέση του ΕΚ για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος στη βάση 
δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, με μία διεθνή νομική προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία 
ιθαγένεια και με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το κεκτημένο της ΕΕ και με 
βάση τον σεβασμό των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ένωση. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο για επιτυχημένη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Στο ψήφισμα καλείται επίσης η Τουρκία να αρχίσει την απόσυρση των στρατευμάτων της από την Κύπρο, 
να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμόχωστου στον ΟΗΕ, να συνδράμει τη ΔΕΑ και να απέχει 
από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία του νησιού μέσω της εφαρμογής πολιτικής 
παράνομου εποικισμού. Αναγνωρίζεται δε το δικαίωμα της Κύπρου να συνάπτει διμερείς συμφωνίες 
για την ΑΟΖ και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών 
μελών, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων. 
Τέλος, η τουρκική κυβέρνηση καλείται να συνεργαστεί ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί με την Ελλάδα 
και την Κύπρο για οιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη για το πυρηνικό εργοστάσιο του Άκκιουγιου.

Έκθεση Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ για την Αμμόχωστο

Την 21η Νοεμβρίου 2018 υπερψηφίστηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Αναφορών του ΕK η Έκθεση για 
την Αμμόχωστο, η οποία ήταν αποτέλεσμα διερευνητικής αποστολής αντιπροσωπίας της Επιτροπής 
Αναφορών του ΕΚ στην Κύπρο, στις 7 και 8 Μαΐου 2018, για το θέμα της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου, με σκοπό την είσοδο της αντιπροσωπίας στην πόλη για επανεκτίμηση της κατάστασης. 
Η έκθεση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, το Συμβούλιο της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποβάλουν 
νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις κατά 
της Τουρκίας για πράξεις επιθετικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και για μη συμμόρφωσή της με τα 
ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του οργανισμού. Η έκθεση τονίζει ότι ένα συγκεκριμένο μέτρο 
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οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους, με 
την προοπτική της ειρηνικής συνύπαρξης της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, 
θα μπορούσε να είναι ο μόνος τρόπος προώθησης των προσπαθειών για επίτευξη μιας συνολικής 
διευθέτησης του Κυπριακού.

Δραστηριότητες στα πλαίσια 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 Αυστρία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018), η Ρουμανία (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019) και η Φινλανδία 
(Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019). Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης των εν λόγω Προεδριών 
πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες κοινές συναντήσεις των επιτροπών του ΕΚ και των Προέδρων 
ή/και μελών αντίστοιχων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού συμμετείχε σε 
διαδοχικές συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ, στις Βρυξέλλες, στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2018, αντίστοιχα. Στη 
συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής συζητήθηκε το προσχέδιο Έκθεσης 
του Εισηγητή του ΕΚ, Κυπρίου ευρωβουλευτή κ. Κώστα Μαυρίδη, για τις οικονομικές πολιτικές στην 
Ευρωζώνη. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων εξετάστηκαν ζητήματα 
που αφορούσαν στη γενικότερη συζήτηση που διεξάγεται στους κόλπους της ΕΕ για το Μέλλον της 
Ευρώπης. 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού εκπροσώπησε τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ 
με θέμα την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά, στις Βρυξέλλες, στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2018. 
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στη συνάρτηση πολιτισμού και ταυτότητας, την πολιτιστική 
κληρονομιά σε σχέση με την εκπαίδευση, καθώς και τη συντήρηση, διατήρηση και αποκατάσταση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές συγκρούσεων. Ο Κύπριος βουλευτής ήταν εκ των κύριων 
ομιλητών κατά τη συζήτηση του τελευταίου θέματος. Τόνισε τη σημασία της ψηφιοποίησης στη 
διάσωση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όλης της ανθρωπότητας για τις μελλοντικές 
γενιές. Απηύθυνε επίσης έκκληση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία, 
ώστε μεγάλος αριθμός βυζαντινών εικόνων που βρίσκονται στο κάστρο της κατεχόμενης Κερύνειας 
να επιστραφούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους, την Εκκλησία της Κύπρου.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συμμετείχε σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα τη 
δύναμη των γυναικών στην πολιτική, στις Βρυξέλλες, στις 7 Μαρτίου 2019, με την ευκαιρία του 
εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονταν της πραγματικής 
δύναμης των γυναικών στην πολιτική και των τρόπων ενίσχυσής της, καθώς και της εκπροσώπησης 
των νεαρών γυναικών στην πολιτική. 
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Αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελούμενη από τον πρόεδρο και τον 
αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, συμμετείχε 
σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για την ΚΑΠ και την Πολιτική Συνοχής, στο Βουκουρέστι, στις 
19 και 20 Μαρτίου 2019. Συζητήθηκαν ο προϋπολογισμός για την ΚΑΠ και η ενθάρρυνση των 
μικρών καλλιεργητών στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ για το 2021-2027, η ψηφιακή επανάσταση, 
καθώς και ζητήματα που αφορούν στην αλυσίδα τροφίμων. Εξετάστηκαν επίσης θέματα συνοχής, 
ανταγωνιστικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης. Αναφέρθηκαν οι κυριότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας στην Κύπρο και υπογραμμίστηκε η ανάγκη διατήρησης του ύψους 
του κονδυλίου της ΚΑΠ για την Κύπρο στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ ως απαραίτητης προϋπόθεσης 
για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του γεωργικού τομέα της Κύπρου. 

Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Χωρών Μελών της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στη Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών 
της ΕΕ, στη Βιέννη, στις 8 και 9 Απριλίου 2019. Συζητήθηκαν θέματα σχέσεων της ΕΕ με τους 
γείτονές της και συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενόψει των 
ευρωεκλογών. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με υιοθέτηση Συμπερασμάτων.

Σε παρέμβασή του για το πρώτο θέμα ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει η Ένωση στη διεθνή πολιτική σκηνή, στοχεύοντας στην εδραίωση της 
ασφάλειας, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας. Ενημέρωσε δε για τις 
πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας που αναπτύσσει η Κύπρος, μέσω συμφωνιών στο διμερές 
και τριμερές επίπεδο, με συμμετοχή της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, 
σκοπώντας στην προώθηση της συνεργασίας σε μόνιμη βάση σε τομείς ήπιας ισχύος, μια πολιτική 
που οπωσδήποτε εξυπηρετεί και τους στόχους της ίδιας της ΕΕ. 

Αναφερόμενος στο Ψήφισμα του ΕΚ για την Έκθεση για την Τουρκία για το 2018 και στην προτροπή 
του σώματος προς την Τουρκία να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών 
μελών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, 
ο Πρόεδρος της Βουλής καυτηρίασε τις συνεχιζόμενες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην 
ΑΟΖ της Κύπρου, οι οποίες αποσκοπούν, είπε, στην αμφισβήτηση και ματαίωση των ενεργειακών 
σχεδιασμών της ΚΔ και κατ’ επέκταση της ΕΕ. Τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση της 
Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία χωρίς υλοποίηση από τη χώρα αυτή των υποχρεώσεών της 
έναντι της Κύπρου. 

Σε παρέμβασή του για το δεύτερο θέμα ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στην αδυναμία της 
ΕΕ να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς 
και στην εκμετάλλευση που τυγχάνει από φωνές λαϊκισμού το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ. 
Πρέπει, υπογράμμισε, να επαναφέρουμε τα προβλήματα των πολιτών στο επίκεντρο της πολιτικής. 
Ο Ευρωπαίος πολίτης, υπογράμμισε, αναμένει μια πιο ανθρωποκεντρική Ευρώπη, η οποία να 
ανταποκρίνεται στις κοινωνικοοικονομικές προσδοκίες του και να αντιμετωπίζει καίρια ζητήματα, 
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όπως η τρομοκρατία και το προσφυγικό. Σημείωσε επίσης ότι στόχος στις ευρωεκλογές είναι η 
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, που θα ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ένωσης 
ως πλατφόρμας συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου ο πολίτης θα εισακούεται. 

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

Η Βουλή συμμετείχε με αντιπροσωπία της στην 60ή Διάσκεψη της COSAC, στη Βιέννη, από τις 18 έως 
τις 20 Νοεμβρίου 2018, στα πλαίσια της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και 
στην 61η Διάσκεψη της COSAC, στο Βουκουρέστι, από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2019, στα πλαίσια 
της Βουλγαρικής Προεδρίας. Με το πέρας των εργασιών τους υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα και η 
Τακτική Εξαμηνιαία Συνεισφορά προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Κατά την 60ή Διάσκεψη συζητήθηκαν τα επιτεύγματα της Αυστριακής Προεδρίας, οι διαπραγματεύσεις 
για έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η Κλιματική Πολιτική και η Ενεργειακή Ένωση, 
καθώς και η δημιουργία μιας διαφανούς ΕΕ εγγύτερα στους πολίτες. 

Σημειώνεται επιστολή του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 22 Οκτωβρίου 2018 η οποία απεστάλη στους 
ομολόγους του στο αυστριακό κοινοβούλιο, με την οποία απετράπη πρόταση του προέδρου της 
αντίστοιχης επιτροπής του βουλγαρικού κοινοβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας 
της COSAC για συμπερίληψη στις συναντήσεις της, υπό καθεστώς παρατηρητή, εκπροσώπων των 
κοινοβουλίων πιθανών υποψήφιων χωρών στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων το Κόσοβο, το οποίο η 
Κύπρος και τέσσερα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ δεν αναγνωρίζουν. 

Σύμφωνα με το κείμενο της Συνεισφοράς, η COSAC υπενθυμίζει την ανάγκη για συνολική και 
ενοποιημένη προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση, η οποία να διασφαλίζει συνοχή των εσωτερικών 
και εξωτερικών ενωσιακών πολιτικών. Επαναδιατυπώνει την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία με 
τις χώρες προέλευσης και μετάβασης, καθώς και τρίτες χώρες οι οποίες φιλοξενούν πρόσφυγες και 
αιτητές ασύλου, ως μέρος της ευρύτερης συνεργασίας για την πάταξη των γενεσιουργών αιτιών της 
μετανάστευσης και επίσης τη διάλυση των δικτύων εμπορίας και διακίνησης μεταναστών. Σχετικά με 
το θέμα του Brexit η COSAC επισημαίνει τη σημασία διασφάλισης της ακεραιότητας της εσωτερικής 
αγοράς και της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της ΕΕ σε θέματα αρχών. H COSAC ενθαρρύνει επίσης 
τους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στις ευρωεκλογές και στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.

Κατά την 61η Διάσκεψη συζητήθηκαν τα επιτεύγματα της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
ΕΕ, οι προοπτικές για τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις της ΕΕ και το μέλλον των σχέσεών της με το 
Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει του Brexit, ο ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης ως κινητήρια δύναμη για 
την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, καθώς και ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην προώθηση της 
«νέας οικονομίας» της ΕΕ, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τον κοινωνικό 
αντίκτυπο. 
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Στο κείμενο της Συνεισφοράς της COSAC προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, η Διάσκεψη χαιρετίζει την 
επιτυχή ολοκλήρωση των ευρωεκλογών Μαΐου 2019, στις οποίες η συμμετοχή των Ευρωπαίων 
πολιτών για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια ήταν υψηλότερη του 50%. Σημειώνει δε την ανάγκη 
για περισσότερη συλλογική προσπάθεια, ώστε οι πολίτες να έρθουν πιο κοντά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ και υποστηρίζει εμβάθυνση των σχέσεων εθνικών κοινοβουλίων και ΕΚ, ώστε 
η ευρωπαϊκή ατζέντα να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των πολιτών. Η COSAC τονίζει ότι, εάν 
το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να αποχωρήσει από την ΕΕ, η Διάσκεψη στηρίζει προνομιακές 
σχέσεις εμπορίου μετά την έξοδό του στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αποχώρησης και της Διακήρυξης 
για τις μελλοντικές σχέσεις της χώρας με την Ένωση και υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της 
ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς, τον μη διαχωρισμό των τεσσάρων ελευθερίων και την πλήρωση 
των οικονομικών υποχρεώσεων της Βρετανίας έναντι της ΕΕ.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετείχε στη 
Συνάντηση των Προέδρων της COSAC, στις 20 έως την 21η Ιανουαρίου 2019 στο Βουκουρέστι και 
την 21η έως τις 22 Ιουλίου 2019 στο Ελσίνκι. Στο Βουκουρέστι συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της 
Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και η βελτίωση της συνοχής και η διασφάλιση 
της σύγκλισης στην Ένωση μέσω του Μηχανισμού του ΠΔΠ. Στο Ελσίνκι συζητήθηκαν οι προτεραιότητες 
της Φινλανδικής Προεδρίας και το ζήτημα του τρόπου χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών.

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

Αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στη 13η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την 
ΚΠΑΑ, στη Βιέννη, στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2018. Η αντιπροσωπία αποχώρησε ωστόσο από τη Διάσκεψη 
(μαζί με την ισπανική και σερβική αντιπροσωπία), όταν διαπιστώθηκε συμμετοχή αντιπροσωπίας από 
το Κόσοβο, κατόπιν πρόσκλησης των διοργανωτών. Επ’ αυτού ο Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε 
επιστολή διαμαρτυρίας προς τους ομολόγους του στο αυστριακό κοινοβούλιο, με κοινοποίηση στους 
Προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΚ. Οι διαμαρτυρίες, τόσο 
επιτόπου όσο και δι’ επιστολών, οδήγησαν σε διορθωτικές κινήσεις της Αυστριακής Προεδρίας, αφού 
η αντιπροσωπία από το Κόσοβο εντάχθηκε στην κατηγορία «Φιλοξενούμενοι» αντί «Παρατηρητές» 
και στον κατάλογο συμμετοχών χρησιμοποιείται αστερίσκος, που παραπέμπει σε υποσημείωση για το 
αμφισβητούμενο τελικό καθεστώς της περιοχής, σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Με την ευκαιρία της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση των κοινοβουλευτικών 
αντιπροσωπιών των μεσογειακών χωρών της ΕΕ «GroupMed», η οποία ολοκληρώθηκε με Κοινή 
Δήλωση, στην οποία επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση των συμμετεχουσών αντιπροσωπιών να εργαστούν 
από κοινού προς αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τα κράτη μέλη του Νότου στους τομείς 
της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Απευθύνθηκε επίσης έκκληση για επιστροφή στην πρακτική 
υιοθέτησης συμπερασμάτων από τη Διάσκεψη ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ.
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Αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε εξάλλου στη 14η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ 
και την ΚΠΑΑ, στο Βουκουρέστι, από 6 μέχρι 8 Μαρτίου 2019. Κατά τη Διάσκεψη συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, την PESCO, τη 
συντονισμένη ετήσια επισκόπηση για την άμυνα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και την ευρωπαϊκή 
προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, συζητήθηκαν το μέλλον της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ 
μετά το Brexit, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη και η κυβερνοασφάλεια. 
Πραγματοποιήθηκε τέλος η καθιερωμένη συνάντηση «GroupMed», όπου συζητήθηκαν θέματα 
επικαιρότητας, που απασχολούν τις συμμετέχουσες χώρες στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ.

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

Αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, τον αναπληρωτή πρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
και την αναπληρώτρια πρόεδρο της επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
συμμετείχε στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και 
τη Διακυβέρνηση της ΕΕ στη Βιέννη, στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2018. Τη Διάσκεψη απασχόλησαν 
θέματα που αφορούσαν στο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην 
ψηφιοποίηση και τον αντίκτυπό της στην απασχόληση και στις επενδύσεις, την καινοτομία και την 
εκπαίδευση, ως κινητήριους μοχλούς για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ο αναπληρωτής 
πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η 
αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, στη Διάσκεψη για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 και στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον 
Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες, στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 
2019. Οι Διασκέψεις συνδιοργανώθηκαν από το ΕΚ και τη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ. Τους συνέδρους απασχόλησαν θέματα που αφορούσαν στην αποτίμηση της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, στις μελλοντικές προκλήσεις 
στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, στις νέες μορφές απασχόλησης, στο ΠΔΠ 2021-2027 
και το σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ, στη σύγκλιση, σταθεροποίηση και συνοχή στην Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση και τον ρόλο του ΠΔΠ, καθώς και στις επενδυτικές προτεραιότητες για την 
περίοδο μετά το 2020. 

Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ (ΜΟΚΕ)

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο έλαβαν χώρα δύο συναντήσεις της ΜΟΚΕ της Ευρωπόλ.

Στα πλαίσια συζήτησης επί του Προσχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού της Ευρωπόλ για τα έτη 
2019-2021, οι Κύπριοι βουλευτές εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις σχετικά με τη συμπερίληψη της 
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Τουρκίας μεταξύ των χωρών με τις οποίες επείγει η σύναψη συμφωνίας ανταλλαγής δεδομένων με 
την Ευρωπόλ, λόγω του εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη 
γείτονα χώρα και το εν ισχύι απαράδεκτα αυστηρό σύνολο αντιτρομοκρατικών μέτρων. Καταδίκασαν 
δε την παντελή έλλειψη συνεργασίας της Τουρκίας με την Κύπρο στον τομέα καταπολέμησης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, που θέτει σε κίνδυνο τη συνολική αποτελεσματικότητα 
των στόχων της Ευρωπόλ. Τονίστηκε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η αναβάθμιση και η διεύρυνση 
του συμβατικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις της Ευρωπόλ με την Τουρκία στέλνει λανθασμένα 
μηνύματα όσον αφορά στη σημασία που αποδίδεται από πλευράς ΕΕ στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των πολιτών. 

Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας υπέβαλαν επίσης ερωτήσεις σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας 
της Ευρωπόλ με την Αίγυπτο, τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Ευρωπόλ, για να ανταποκριθεί επιτυχώς 
στις προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιακή επανάσταση, καθώς και την ενδεχόμενη ανάληψη 
εκ μέρους του Γραφείου του Ευρωπαίου Δημόσιου Κατηγόρου αρμοδιότητας για τη διερεύνηση 
εγκλημάτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και την επιφόρτιση της Ευρωπόλ με τη διερεύνησή 
τους, χωρίς να απαιτείται σχετικό αίτημα κρατών μελών. 

Εκφράστηκαν τέλος οι θέσεις της κυπριακής αντιπροσωπίας σχετικά με τη διαδικασία διορισμού του 
αντιπροσώπου της ΜΟΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ, καθώς και σε σχέση με διάφορες 
πτυχές της συμμετοχής του σε αυτό το όργανο.

Επισκέψεις αξιωματούχων από θεσμικά όργανα της ΕΕ

19 Οκτωβρίου 2018: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον κ. Λάζαρο Λαζάρου, μέλος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος του επέδωσε την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για το 2017. Ακολούθησε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπου ο κ. Λαζάρου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση. 

1η Νοεμβρίου 2018: Γεύμα εργασίας προέδρου Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με την Ευρωπαία Συντονίστρια Δράσης κατά της 
Εμπορίας Προσώπων κ. Μύρια Βασιλειάδου. 

28 Ιανουαρίου 2019: Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Επίτροπο αρμόδιο για Θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, κ. 
Jyrki Katainen. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των επιτροπών Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο.

28 Ιανουαρίου 2019: Συνάντηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με την Ευρωπαία Συντονίστρια Δράσης κατά της Εμπορίας 
Προσώπων κ. Μύρια Βασιλειάδου. 
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2 Απριλίου 2019:  Κοινή συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αντιπροσωπία υψηλόβαθμων υπηρεσιακών 
παραγόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων κ. Manfred Bergmann και τη Διευθύντρια της Γενικής 
Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Barbara Kauffmann. 
Παρουσιάστηκαν τα κύρια πορίσματα της Έκθεσης 2019 για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση 
στην Κύπρο, που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Φεβρουαρίου 2019. 

20 Μαΐου 2019: Συνάντηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
με τον Επικεφαλής Διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit κ. Michel Barnier.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣ ΕΓΜ)

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο η Βουλή συμμετείχε με τριμελή αντιπροσωπία στη 15η Σύνοδο της 
Ολομέλειας της ΚΣ ΕΓΜ, που φιλοξενήθηκε στο ΕΚ στο Στρασβούργο στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 
2019. Στο πλαίσιο της Συνόδου συνεδρίασαν οι πέντε Επιτροπές της Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικών 
Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Θεμάτων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εκπαίδευσης, Επιτροπή Προαγωγής της Ποιότητας Ζωής, των 
Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του Πολιτισμού, Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών στις Χώρες 
της Μεσογείου, Επιτροπή για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και το Νερό). Κύριο θέμα ήταν οι προκλήσεις 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη της Συνέλευσης σε σχέση με το μεταναστευτικό 
ζήτημα και το προσφυγικό πρόβλημα στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στην 6η Σύνοδο Προέδρων των Κοινοβουλίων 
Μελών της ΚΣ ΕΓΜ, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στο ΕΚ. Τη Σύνοδο Προέδρων απασχόλησαν 
ομοίως το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα. Σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Βουλής 
τόνισε την ανάγκη η ΕΕ να μην αντιμετωπίζει μόνο τις συνέπειες του προβλήματος, αλλά πρωτίστως 
τις γενεσιουργούς αιτίες του φαινομένου. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη αποτελεσματικής 
καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων, που για τους διακινητές είναι μια πολύ επικερδής 
επιχείρηση. Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι για το έτος 2018 η 
Κύπρος δέχθηκε, κατ’ αναλογίαν πληθυσμού, τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου και, δεδομένου ότι 
η κυπριακή κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο στις περιοχές της Δημοκρατίας υπό τουρκική 
κατοχή, οι μεταναστευτικές πολιτικές τόσο της Κύπρου όσο και της ΕΕ υπονομεύονται. Κάλεσε τέλος 
τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τα κράτη που δέχονται τους 
περισσότερους αιτητές ασύλου.

Η Βουλή συμμετείχε επίσης με ένα μέλος της σε συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, 
Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνέλευσης, στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, στις 23 
Σεπτεμβρίου 2018. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου 
και οι προοπτικές για το 2019, καθώς και προσχέδιο ψηφίσματος για τη μετανάστευση και το καθεστώς 
των προσφύγων στη Μεσόγειο.
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Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(ΚΣΣΕ) 

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η κυπριακή αντιπροσωπία στην ΚΣΣΕ συμμετείχε στις Συνόδους 
της Συνέλευσης τον Οκτώβριο 2018 και τον Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο του 2019. Τα μέλη της 
αντιπροσωπίας συμμετείχαν επίσης σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών 
και πολιτικών ομάδων της Συνέλευσης. Συνέχισαν επίσης το έργο διαφώτισης βουλευτών άλλων 
εθνικών αντιπροσωπιών και αξιωματούχων του οργανισμού σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα και 
συμμετείχαν στη συζήτηση πολλών θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος. 

Κυρίαρχο ζήτημα αποτέλεσε η επάνοδος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις εργασίες της Συνέλευσης, 
γεγονός που επετεύχθη τελικά κατά τη Σύνοδο Ιουνίου 2019. Άλλα θέματα που απασχόλησαν ιδιαίτερα 
τα μέλη της αντιπροσωπίας αποτέλεσαν ο ρόλος και η αποστολή της ΚΣΣΕ, η ενίσχυση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων στη Συνέλευση όσον αφορά στην έγκριση των διαπιστευτηρίων και στο δικαίωμα 
ψήφου των εθνικών αντιπροσωπιών, η διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης 
στην Ευρώπη, η κατάσταση του κράτους δικαίου και της έννομης τάξης στην Τουρκία, η ελευθερία 
των ΜΜΕ, καθώς και πληθώρα άλλων θεμάτων κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα. 

Κατά το Τέταρτο Μέρος της Συνόδου 2018 η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας εξελέγη 
αντιπρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Συνέλευσης. Στο 
πλαίσιο συζήτησης Έκθεσης στην ολομέλεια για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη, υιοθετήθηκε 
ψήφισμα με σημαντική αναφορά στον υπό ανέγερση πυρηνικό σταθμό του Άκκουγιου στην 
Τουρκία μετά από τροπολογία που υπέβαλε η εν λόγω βουλευτής. Το ψήφισμα καλεί την Τουρκία 
μεταξύ άλλων να συμμορφωθεί με τις σχετικές πρόνοιες της Διεθνούς Σύμβασης για την Πυρηνική 
Ασφάλεια. Τονίζει δε πως ο πυρηνικός σταθμός βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή της Τουρκίας, 
πολύ κοντά στην Κύπρο και άλλες γειτονικές χώρες. 

Στην ίδια Σύνοδο μέλος της αντιπροσωπίας ορίστηκε ομόφωνα εκ μέρους της Επιτροπής 
Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ πρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής για την 
Ασφάλεια στη Μεσόγειο. Το ίδιο μέλος μίλησε στην ολομέλεια για το ζήτημα της μεταχείρισης των 
ανήλικων Παλαιστινίων από το ισραηλινό δικαστικό σύστημα και για το θέμα της ενίσχυσης της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Συνέλευσης. Άλλα μέλη της αντιπροσωπίας έκαναν παρεμβάσεις 
για το θέμα της ρύθμισης της εξωτερικής χρηματοδότησης του Ισλάμ ως μέτρου πρόληψης της 
ριζοσπαστικοποίησης και της ισλαμοφοβίας στην Ευρώπη. Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας 
διοργάνωσε εξάλλου διαφωτιστική εκδήλωση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. 

Στις 18-20 Οκτωβρίου 2018 η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε ως εκπρόσωπος 
της Συνέλευσης στην 116η Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου, 
γνωστής ως «Επιτροπή Βενετίας», στη Βενετία. Εξετάστηκαν ζητήματα που άπτονται θεσμικών, 
νομοθετικών, συνταγματικών και δικαστικών ρυθμίσεων σε χώρες μέλη ή εταίρους του οργανισμού, 
καθώς και εξελίξεις σε ό,τι αφορά στη νομολογία του ΕΔΑΔ.
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Ως πρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής για την Ασφάλεια στη Μεσόγειο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας 
προήδρευσε των εργασιών Διάσκεψης της ΚΣΣΕ, στο Ντουμπρόβνικ Κροατίας, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 
2018, με θέμα τη Δημοκρατική Ασφάλεια στη Μεσόγειο. Πέραν των κρατών μελών του οργανισμού, 
συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι κοινοβουλίων χωρών της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής. 
Συζητήθηκαν οι κοινές προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισής τους, λαμβάνοντας υπόψη τους 
μηχανισμούς και την τεχνογνωσία που διαθέτει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την εμβάθυνση της 
δημοκρατίας, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καλύτερη εφαρμογή του κράτους 
δικαίου. Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής αναφέρθηκε στους τρόπους περαιτέρω 
ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου μέσω του Συνεταιρισμού για τη Δημοκρατία, που αποτελεί την 
καθιερωμένη διαδικασία θεσμικής συνεργασίας των κοινοβουλίων των εν λόγω χωρών με την ΚΣΣΕ. 

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε στις συνεδρίες του Προεδρείου και της 
Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης στο Ελσίνκι, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της 
ανάληψης από τη Φινλανδία της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Κατά τη συζήτηση προσχεδίου ψηφίσματος για το θέμα της προστασίας της νοηματικής γλώσσας στην 
Ευρώπη, η βουλευτής υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό η νοηματική γλώσσα να αναγνωριστεί 
ως επίσημη γλώσσα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Αυτό, ανέφερε, θα συνδράμει σε μεγάλο βαθμό, 
ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις στη χρήση της νοηματικής γλώσσας, προκειμένου τα κωφά άτομα 
να μπορούν να ασκήσουν τα θεμελιώδη ανθρώπινά τους δικαιώματα χωρίς διακρίσεις, όπως άλλωστε 
προνοεί και η σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ. Μίλησε επίσης για το θέμα της παροχής ανακουφιστικής 
φροντίδας ασθενών στην Ευρώπη. Παρέστη εξάλλου στα εγκαίνια εκστρατείας με τίτλο «Όχι στη 
Βουλή μου» («Not in my Parliament»), που τέλεσαν από κοινού η Πρόεδρος της ΚΣΣΕ και η Πρόεδρος 
της Βουλής της Φινλανδίας. Στόχος της εκστρατείας ήταν η καταπολέμηση διάφορων μορφών βίας 
κατά γυναικών βουλευτών, αλλά και γυναικών που εργάζονται σε εθνικά κοινοβούλια.

Στις 29 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τα μέλη της κυπριακής 
αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους για τη θέση του μέλους 
εκ μέρους της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κατά των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο κατάλογος με τους τρεις 
υποψηφίους που επέλεξαν τα μέλη της αντιπροσωπίας στάλθηκε ακολούθως στον Γενικό Γραμματέα 
της ΚΣΣΕ, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία. 

Από τις 4 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2018 μέλος της αντιπροσωπίας μετέβη στη Νέα Υόρκη, όπου 
συμμετείχε σε συνεδρία και σχετικές επαφές της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΚΣΣΕ 
με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ΟΗΕ και  Μόνιμους Αντιπροσώπους. Συζητήθηκαν τρόποι 
περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας της ΚΣΣΕ με τον ΟΗΕ, το Μεσανατολικό, το θέμα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε συνάρτηση με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καθώς και τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο.

Κατά το Πρώτο Μέρος της Συνόδου 2019 η επικεφαλής της αντιπροσωπίας εξελέγη πρόεδρος 
της Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά. Ορίστηκε επίσης, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ως η 
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εκπρόσωπος της ΚΣΣΕ στην «Επιτροπή Βενετίας». Άλλο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας 
εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος της Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό 
Κόσμο. Σε σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για νέα ώθηση στην 
επικοινωνία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων βουλευτών μέσω της λειτουργίας της Υποεπιτροπής 
και προς τον σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει τις πολύ καλές διμερείς ή/και τριμερείς σχέσεις που διατηρεί 
η Κύπρος με τις χώρες της περιοχής. Το ίδιο μέλος ορίστηκε για τρίτη συνεχή χρονιά εκπρόσωπος 
της αντιπροσωπίας στην Υποεπιτροπή Διενέξεων μεταξύ χωρών μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Τρίτο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας εξελέγη στο αξίωμα του αντιπροέδρου στο 
Προεδρείο της Σοσιαλιστικής Ομάδας για το έτος 2019 και δεύτερος αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
για την Εκλογή των Δικαστών στο ΕΔΑΔ. Ορίστηκε επίσης εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτισμού, 
Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας (ECRI).

Στις εργασίες της ολομέλειας τα μέλη της αντιπροσωπίας μίλησαν για την αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση διεξαγωγής δίκαιων δημοψηφισμάτων στα κράτη 
μέλη του οργανισμού, για το ζήτημα της ελευθερίας των ΜΜΕ ως προϋπόθεσης για τη διεξαγωγή 
δημοκρατικών εκλογών και το θέμα των δημοσίων ΜΜΕ σε συνάρτηση με την παραπληροφόρηση 
και την προπαγάνδα. Κατά τη Σύνοδο υιοθετήθηκε σημαντικό ψήφισμα για την επιδείνωση της 
κατάστασης των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Το ψήφισμα καλεί μεταξύ άλλων τις 
αρχές της Τουρκίας να σεβαστούν την ελευθερία του λόγου και την έκφραση της αντίθετης άποψης, 
να εφαρμόσουν τη βουλευτική ασυλία και να αποφυλακίσουν άμεσα βουλευτές και άλλους αιρετούς 
αξιωματούχους, που βρίσκονται υπό κράτηση συνεπεία του αποτυχημένου πραξικοπήματος Ιουλίου 
2016. Επίσης, η τουρκική κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ, να 
αναθεωρήσει συνταγματικές πρόνοιες που παραχωρούν υπέρμετρες αρμοδιότητες στον Πρόεδρο και 
να μειώσει αισθητά το εκλογικό μέτρο, που κρίνεται ότι παρεμποδίζει την πολυφωνία στην Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση. 

Ως εισηγητής της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ μέλος της αντιπροσωπίας 
παρουσίασε στην ολομέλεια γνωμάτευση εκ μέρους της επιτροπής για το θέμα της συμβατότητας του 
ισλαμικού νόμου της Σαρία με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και τη 
δυνατότητα κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράφουν τη Διακήρυξη του Καΐρου. Ο 
βουλευτής επισήμανε ότι η ΕΣΑΔ αποτελεί για τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ένα διεθνές 
και δεσμευτικό νομικό πλαίσιο και ως εκ τούτου δε νοείται ορισμένα κράτη μέλη να επικαλούνται 
πρόνοιες του ισλαμικού νόμου, για να παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους που 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 

Στο πλαίσιο συνεδρίας της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε 
ακρόαση με θέμα την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και τη συμμόρφωση μεταξύ άλλων 
της Τουρκίας στις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας αντέκρουσε 
επιχειρήματα που προέβαλαν στη συνεδρία Τούρκοι βουλευτές και ο Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος 
στη Συνέλευση όσον αφορά στην ανάγκη «κλεισίματος» της υπόθεσης Τιτίνας Λοϊζίδου (μετά την 
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καταβολή των επιδικασθέντων, πραγματικών, αποζημιώσεων) και της συμπερίληψης στην έκθεση 
σχετικής αναφοράς για τους Τουρκοκυπρίους αγνοουμένους. Κάλεσε δε την Τουρκία να εφαρμόσει 
τις συμβατικές της υποχρεώσεις και τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ και να επιδείξει τη δέουσα 
πολιτική βούληση, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο της ΔΕΑ, για να εξακριβωθεί η τύχη αγνοουμένων 
που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Κατά την ίδια Σύνοδο υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τη θέση του νέου γενικού γραμματέα του 
οργανισμού. Εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης υποβλήθηκε η υποψηφιότητα της Ελληνίδας 
βουλευτού κ. Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ωστόσο δε συμπεριλήφθηκε τελικά μεταξύ των 
υποψηφιοτήτων που στάλθηκαν στην ΚΣΣΕ από την Επιτροπή Υπουργών του οργανισμού για τη σχετική 
εκλογική διαδικασία. 

Το διάστημα 21η-24 Φεβρουαρίου 2019 μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε εκ μέρους της 
Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς σε αποστολή της Ad hoc Επιτροπής της ΚΣΣΕ για 
την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στη Μολδαβία. Πέραν από την παρακολούθηση 
της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων σε εκλογικά κέντρα, τα μέλη της Ad Hoc Επιτροπής 
συναντήθηκαν με αρχηγούς και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, καθώς και με τον πρόεδρο της 
Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών, εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας, των ΜΜΕ και της κοινωνίας 
των πολιτών.

Κατά το Δεύτερο Μέρος της Συνόδου 2019 μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας μίλησαν για τον ρόλο 
και την ευθύνη των πολιτικών ηγετών σε ό,τι αφορά στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και τη 
μη ανοχή. Μίλησαν επίσης για το θέμα της προώθησης κοινοβουλίων απαλλαγμένων από τον σεξισμό 
και τη σεξουαλική παρενόχληση, για το θέμα της θέσπισης ενός μηχανισμού για τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ και για το ζήτημα της ενίσχυσης της συνεργασίας 
με τον ΟΗΕ για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς και για τον ρόλο 
και την αποστολή της ΚΣΣΕ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στους κύριους τομείς δράσης της. 

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας παρουσίασε ενώπιον της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τη διαδικασία που ακολούθησε η αντιπροσωπία για την επιλογή των τριών υποψηφίων 
εκ μέρους της Κύπρου για την Επιτροπή CPT. Κατόπιν σχετικής έγκρισης, ο κατάλογος στάλθηκε στην 
Επιτροπή Υπουργών, η οποία ανέδειξε, στις 12 Ιουνίου 2019, το νυν μέλος της Κύπρου στην εν λόγω 
επιτροπή για τρίτη και τελευταία θητεία.

Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας προήδρευσε των εργασιών της Υποεπιτροπής για τα Παιδιά, η 
οποία ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στις εργασίες της 
Συνέλευσης.

Μέλος της αντιπροσωπίας προήδρευσε των εργασιών της Υποεπιτροπής για τη Μέση Ανατολή και τον 
Αραβικό Κόσμο, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και οι προοπτικές επανέναρξης 
του διαλόγου για επίλυση του Μεσανατολικού. 
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Σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και ΜΜΕ μέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε τα 
συμπεράσματα των εργασιών της 78ης Συνέλευσης της ECRI, όπου συμμετείχε ως εκπρόσωπος της 
ΚΣΣΕ.

Στις 14 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο μελών της Επιτροπής 
Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ που συμμετέχουν στην εκστρατεία της ΚΣΣΕ 
για τον τερματισμό της κράτησης ανήλικων μεταναστών. Πραγματοποιήθηκαν χωριστές συναντήσεις 
με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και με εκπροσώπους 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου αντηλλάγησαν απόψεις 
σχετικά με τη μεταχείριση ανήλικων μεταναστών και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τους 
αρμόδιους φορείς κατά την άφιξη και παραμονή τους στην Κύπρο. Συζητήθηκαν επίσης οι ενέργειες 
του αστυνομικού σώματος κατά την άφιξη και παραμονή της ευάλωτης αυτής ομάδας στη χώρα 
μας, ώστε να διασφαλίζεται, στη βάση και των σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών, το καλώς νοούμενο 
συμφέρον των παιδιών μεταναστών. Τα μέλη της ΚΣΣΕ επισκέφθηκαν επίσης το Σπίτι της Ελπίδας, της 
μη κυβερνητικής οργάνωσης «Hope for Children», στη Λευκωσία, όπου φιλοξενούνται ασυνόδευτα 
παιδιά μετανάστες.

Κατά το Τρίτο Μέρος της Συνόδου 2019 η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας μίλησε εκ 
μέρους της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το θέμα του τερματισμού της 
αναγκαστικής θεραπείας και του εγκλεισμού ατόμων με ψυχικές αναπηρίες. Επίσης, μίλησε για το 
θέμα του τερματισμού της βίας κατά των παιδιών και για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Σε Ακρόαση της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισθέντων για το Ψήφισμα 2214 (2018) 
για τις ανθρωπιστικές ανάγκες και τα δικαιώματα των εκτοπισθέντων στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε 
ζωντανή σύνδεση με τα μέλη της ΔΕΑ, τα οποία παρουσίασαν τους κύριους άξονες δράσης τους. Η 
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας κάλεσε την Τουρκία να συνεργαστεί με ειλικρίνεια σε ό,τι 
αφορά στο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων, επιτρέποντας εκσκαφές σε στρατιωτικές περιοχές 
στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου και το άνοιγμα των αρχείων του τουρκικού στρατού. Αναφέρθηκε 
εκτενώς στο προσφυγικό ζήτημα και αντέκρουσε τα επιχειρήματα του Τουρκοκυπρίου εκπροσώπου στη 
Συνέλευση για μη συμπερίληψη των Τουρκοκυπρίων εκτοπισθέντων του 1963-64 στην εν λόγω έκθεση. 

Σε διάσκεψη με θέμα την ολοκλήρωση της εκστρατείας της ΚΣΣΕ για τον τερματισμό της κράτησης 
ανήλικων μεταναστών το ίδιο μέλος, ως κύρια ομιλήτρια και ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής της 
Συνέλευσης για τα Παιδιά, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο μελών της 
Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ. Σε συνεδρία της εν λόγω επιτροπής 
εξάλλου μέλη που συμμετείχαν στην επίσκεψη εξέφρασαν την εκτίμηση και ικανοποίησή τους σχετικά με 
την κατάσταση και τις συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών στην Κύπρο. 

Σε συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εγκλωβισμένων το ίδιο μέλος 
παρουσίασε εισαγωγικό μνημόνιό της για το θέμα του ρόλου των κοινοβουλίων στην εφαρμογή 
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των κατευθυντήριων γραμμών και καλών πρακτικών του ΟΗΕ όσον αφορά στους πρόσφυγες και 
μετανάστες.

Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας παρουσίασε προσχέδιο ψηφίσματος και σύστασης έκθεσής 
του, με θέμα τον ρόλο της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή, στην Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας, 
Επιστημών και ΜΜΕ, αναφέροντας πρωτίστως ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών 
εργαλείων διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της 
δημιουργικότητας, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα κατάλληλα τους νέους για τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Ενημέρωσε επίσης τα μέλη της επιτροπής για τις τελευταίες συνεδρίες της ECRI, όπου 
συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Συνέλευσης. 

Τα μέλη της αντιπροσωπίας υπέγραψαν το βιβλίο συλλυπητηρίων που άνοιξε στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης από τη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Δημοκρατίας στον Οργανισμό για τον θάνατο του τέως 
Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια.

Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU)

Από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου 2018 τετραμελής αντιπροσωπία συμμετείχε στην 139η Συνέλευση 
της IPU στη Γενεύη με κύριο θέμα «Κοινοβουλευτική ηγεσία στην προώθηση της ειρήνης και της 
ανάπτυξης στην εποχή της καινοτομίας και της τεχνολογικής αλλαγής». Άλλα βασικά θέματα συζήτησης 
αφορούσαν στην ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας για τη μετανάστευση και τη διαχείρισή 
της ενόψει της υιοθέτησης του Παγκόσμιου Συμφώνου (του ΟΗΕ) για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική 
Μετανάστευση, τoν ρόλο του δίκαιου και ελεύθερου εμπορίου και των επενδύσεων στην επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ειδικότερα όσον αφορά στην οικονομική ισότητα, τις βιώσιμες 
υποδομές, τη βιομηχανοποίηση και την καινοτομία, καθώς και τους κινδύνους που ελλοχεύει η χρήση 
μισθοφόρων ως μέσο υπονόμευσης της ειρήνης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως 
επείγον συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη το θέμα «Κλιματική αλλαγή - Ας μην περάσουμε τη 
γραμμή». Το προσχέδιο ψηφίσματος υιοθετήθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια.

Από τις 6 μέχρι τις 10 Απριλίου 2019 τετραμελής αντιπροσωπία με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην 140η Συνέλευση της IPU στην Ντόχα του Κατάρ με κύριο θέμα «Τα 
κοινοβούλια ως πλατφόρμες για την ενίσχυση της εκπαίδευσης για την ειρήνη, την ασφάλεια και το 
κράτος δικαίου». Άλλα βασικά θέματα συζήτησης ήταν οι κίνδυνοι που ελλοχεύει η χρήση μισθοφόρων 
ως μέσο υπονόμευσης της ειρήνης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ρόλος του 
δίκαιου και ελεύθερου εμπορίου και των επενδύσεων στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
ο ρόλος των κοινοβουλίων στη διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία και στην επίτευξη Καθολικής 
Κάλυψης Υγείας μέχρι το 2030, καθώς και η διασφάλιση της συμμετοχής και της ισότητας μέσω της 
ενδυνάμωσης των ανθρώπων. Στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης εξάλλου συμπεριλήφθηκε ως 
επείγον το θέμα «Ανάγκη για επείγουσα διεθνή δράση προς υποστήριξη της Μοζαμβίκης, του Μαλάουι 
και της Ζιμπάμπουε, μετά το κτύπημα του Κυκλώνα Ιντάι». Το προσχέδιο ψηφίσματος υιοθετήθηκε 
κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια. 
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Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, χαιρετίζοντας την 11η επέτειο καθιέρωσης από τον ΟΗΕ της Διεθνούς Ημέρας 
Δημοκρατίας που υιοθετήθηκε από την IPU το 1997 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, 
ο Πρόεδρος της Βουλής προέβη σε ειδική αναφορά ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. Μεταξύ 
άλλων διαβεβαίωσε ότι η κυπριακή Βουλή θα συνεχίσει την έμπρακτη και αποτελεσματική συνεισφορά 
της στην προστασία και προώθηση των δημοκρατικών αρχών, ιδιαίτερα μέσω του θεσμού του 
κοινοβουλευτισμού και των λειτουργιών του, θωρακίζοντας το κράτος δικαίου προς όφελος του 
κυπριακού λαού από τον οποίο και αντλεί την εξουσία της και τον οποίο υποσχέθηκε να εκπροσωπεί, 
προασπίζοντας τα δικαιώματά του και προβάλλοντας και προωθώντας τα θεμιτά αιτήματά του, με 
απώτερο στόχο την πρόοδο και την προκοπή της χώρας μας.

Στις 20 Νοεμβρίου 2018, στα πλαίσια επίσκεψης εργασίας στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Βουλής 
προσφώνησε την έναρξη σεμιναρίου της Γεωπολιτικής Ομάδας «12+» της IPU, με θέμα την 
εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ αντικατοπτρίζει τον κοινό 
στόχο για δημιουργία ενός βιώσιμου και καλύτερου κόσμου για τις μελλοντικές γενιές. Ο Πρόεδρος 
της Βουλής επισήμανε την ανάγκη οι διακηρύξεις και η όλη προσπάθεια να μετουσιώνονται σε απτά 
αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και υπογράμμισε ότι η Κύπρος συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, μέσω 
και των τριμερών συνεργασιών που θεσμοθετεί, προωθώντας στρατηγικές ανταλλαγές μιας αμοιβαία 
επωφελούς συνεργασίας σε ζωτικούς τομείς και φιλοδοξώντας να επεκταθεί η συνεργασία και σε 
περισσότερες χώρες της περιοχής. 

Στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2019 ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε σε προπαρασκευαστική συνάντηση 
στη Γενεύη για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU, που θα πραγματοποιηθεί 
το 2020 στη Βιέννη. Στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν Πρόεδροι κοινοβουλίων από δεκαπέντε και 
πλέον χώρες, συζητήθηκαν κυρίως θέματα που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της 5ης 

Παγκόσμιας Διάσκεψης και αφορούν στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης του ΟΗΕ και τη 
γεφύρωση του ελλείμματος δημοκρατίας στις διεθνείς σχέσεις.

Την 21η και στις 22 Φεβρουαρίου 2019 μέλος της Βουλής συμμετείχε σε κοινοβουλευτική ακρόαση 
που διοργάνωσε η IPU στον ΟΗΕ. Συζητήθηκαν κυρίως η εθνική διάσταση του πολυμερισμού και οι 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο για καλύτερη διακυβέρνηση, η ισότητα 
των φύλων εντός και εκτός του συστήματος των ΗΕ, η αναμόρφωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
προς επίτευξη μιας πιο υπεύθυνης παγκόσμιας διακυβέρνησης, η αποτελεσματικότερη πρόληψη και 
επίλυση συγκρούσεων για τη διατήρηση της ειρήνης, καθώς και η επίδραση των ΜΜΕ στο πολυμερές 
σύστημα. 

Από τις 26 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2019 η Πρόεδρος της IPU κ. Gabriela Cuevas Barron πραγματοποίησε 
επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής. Η κ. 
Cuevas Barron είχε χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, 
τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Εξωτερικών, την πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής 
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Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, την αντιπροσωπία της Βουλής 
στην IPU και τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και δήμαρχο Αμμοχώστου αείμνηστο Αλέξη Γαλανό. Η κ. 
Cuevas Barron προσφώνησε την ολομέλεια της Βουλής και, αναφερόμενη στους εορτασμούς για τη 
συμπλήρωση 130 χρόνων από την ίδρυση της IPU, εξήρε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Πρόεδρος 
του σώματος για δημιουργία της Παράλληλης Βουλής και του Σπιτιού του Πολίτη, όπως και τη 
διαχρονικά δραστήρια και αποτελεσματική συμμετοχή της αντιπροσωπίας της Βουλής στην IPU.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΚΣΜ)

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στην ΚΣΜ με τετραμελή αντιπροσωπία. Στα πλαίσια της ΚΣΜ 
λειτουργούν οι τρεις Μόνιμες Επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν ενεργά όλα τα μέλη της κυπριακής 
αντιπροσωπίας: (1η) Επιτροπή για την Πολιτική Συνεργασία και Συνεργασία για την Ασφάλεια, (2η) 
Επιτροπή για την Οικονομική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Συνεργασία και (3η) Επιτροπή για τον 
Διαπολιτισμικό Διάλογο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Η 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΣΜ πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2019 στο Βελιγράδι. Τη 
Σύνοδο της ολομέλειας απασχόλησαν θέματα που εμπίπτουν στο έργο των τριών Μόνιμων Επιτροπών 
της ΚΣΜ, όπως οι πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
η προώθηση του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, ο ρόλος των κοινοβουλίων στην 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η μετανάστευση. Αποφασίστηκε δε η σύσταση Ειδικής 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η οποία θέτει ως προτεραιότητά της τους νέους και 
την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης. 

Τον Ιούνιο 2019 τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε σε κοινή συνεδρία της 1ης και 3ης   Μόνιμης 
Επιτροπής της ΚΣΜ στην Άγκυρα. Τη συνεδρία απασχόλησαν η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
στην περιοχή της Μεσογείου και οι προκλήσεις που αναφύονται όσον αφορά στην εθνική ασφάλεια και 
την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη σε προσφυγικό 
καταυλισμό στην πόλη Γκαζιαντέπ. 

Τον Ιούλιο 2019 ο Κύπριος βουλευτής μέλος της 2ης Μόνιμης Επιτροπής συμμετείχε σε συνάντηση με 
θέμα «Εναλλακτικές αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων για οικονομική ανάπτυξη στη Μεσόγειο», 
στο Μιλάνο, όπου συζητήθηκαν τρόποι προσέλκυσης επενδύσεων στις οικονομίες της Μεσογείου 
και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερα ο στόχος της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης, που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ένα σταθερό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (CPA)

Ο Κυπριακός Κλάδος του CPA συμμετείχε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο στο 48ο Περιφερειακό 
Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου, στο νησί Guernsey του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις 
19 μέχρι τις 22 Μαΐου 2019. Κύριο θέμα του συνεδρίου αποτέλεσε η διάδοση ψευδών ειδήσεων και η 
παραπληροφόρηση ως πρόκληση τόσο για τα μέλη των κοινοβουλίων όσο και για την ίδια τη δημοκρατία. 
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Συνήλθε επίσης η Περιφερειακή Επιτροπή Γυναικών Βουλευτών της Κοινοπολιτείας για ενημέρωση 
μεταξύ άλλων, σχετικά με την επίσκεψή τους στην Κύπρο τον Ιούνιο 2019. Προ του Περιφερειακού 
Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Γυναικών Βουλευτών της 
Κοινοπολιτείας στο Λονδίνο τον Ιανουάριο 2019. Η αρχηγός της κυπριακής αντιπροσωπίας στο CPA 
συμμετείχε στη συνεδρία από τη Λευκωσία μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου των Γυναικών Βουλευτών της 
Κοινοπολιτείας (BIMR CWP) και αντιπροσωπία της Επιτροπής πραγματοποίησαν τριήμερη επίσκεψη 
στην Κύπρο, μετά από πρόσκληση της Βουλής. Η αντιπροσωπία έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της 
Βουλής, είχε συναντήσεις με την πρόεδρο και μέλη της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, καθώς και με γυναίκες μέλη της Βουλής. Επίσης, 
συναντήθηκε με την Επίτροπο Ισότητας, με τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με 
εκλελεγμένα μέλη της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και με οργανωμένα κοινωνικά σύνολα. Με 
την ευκαιρία της παρουσίας της αντιπροσωπίας στην Κύπρο το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών 
Κοινωνικού Φύλου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργάνωσε, σε συντονισμό με τη Βουλή, 
σεμινάριο για τον ρόλο των γυναικών στην πολιτική ζωή της Κύπρου.

Λόγω αναβολής της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Συνδέσμου για το 2018 αποφασίστηκε έκτακτη 
πραγματοποίησή της στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο 2018, μόνο με εκπροσώπους της Διεθνούς 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου. Η Κύπρος, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Περιφέρειας 
εκπροσωπήθηκαν από την αντιπρόσωπο της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου 
στην Εκτελεστική Επιτροπή κ. Roberta Blackman-Woods. Η ίδια διευθέτηση ίσχυσε και για τη συνεδρία 
της Διεθνούς Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στον Καναδά τον Απρίλιο 2019.

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

Πιο πρόσφατη δραστηριότητα της ΚΣ ΟΑΣΕ κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ήταν η 28η Ετήσια 
Σύνοδος (Λουξεμβούργο, 4-8 Ιουλίου 2019), με γενικό θέμα «Η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης για 
την προώθηση της ασφάλειας: O ρόλος των Κοινοβουλίων». 

Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας που διετέλεσε για τρία χρόνια Εισηγητής της Επιτροπής 
για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα εξελέγη πρόεδρος της 
εν λόγω επιτροπής και θα συνεχίσει να μετέχει στο Προεδρείο της ΚΣ ΟΑΣΕ μέχρι την επόμενη 
Ετήσια Σύνοδο. Ως Εισηγητής παρουσίασε έκθεση και προσχέδιο ψηφίσματος επί του γενικού 
θέματος της Συνόδου, το οποίο συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή και την ολομέλεια 
και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη της Συνόδου. Στο ψήφισμα επισημαίνεται η επιδείνωση της 
κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην περιοχή του ΟΑΣΕ, υπογραμμίζεται η ανάγκη 
όπως το θέμα αποτελέσει προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική των συμμετεχόντων κρατών του 
οργανισμού και τονίζεται η ανάγκη τήρησης των σχετικών δεσμεύσεών τους, τόσο στη διάρκεια 
ένοπλων συγκρούσεων όσο και σε περιοχές υπό κατοχή. Γίνονται αναφορές μεταξύ άλλων στην ανάγκη 
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πρόληψης των γενοκτονιών, προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικότερα σε 
εμπόλεμες περιοχές, αποκατάστασης των δικαιωμάτων των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, 
καθώς και διασφάλισης του δικαιώματος πρόσβασης των προσφύγων και των αιτητών ασύλου στα 
εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και υγείας. Εξάλλου, στην έκθεσή του ο Κύπριος Εισηγητής έκανε 
ειδική αναφορά στην Αμμόχωστο ως «πόλη φάντασμα» συνεπεία της τουρκικής εισβολής, καλώντας 
την Τουρκία σε συμμόρφωση με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και σε αποκατάσταση των δικαιωμάτων 
των νόμιμων κατοίκων της πόλης. 

Δεύτερο κυπριακό ψήφισμα κατέθεσε η επικεφαλής της αντιπροσωπίας, με τίτλο «Ο ρόλος 
των εθνικών κοινοβουλίων στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στην περιοχή 
του ΟΑΣΕ», το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα και επίσης περιλαμβάνεται στην Τελική Διακήρυξη. 
Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη ρύθμιση ζητημάτων όπως 
αυτών του βουλευτικού ασυμβίβαστου και της σύγκρουσης συμφερόντων. Τονίζεται η ανάγκη 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας στη δραστηριοποίηση ομάδων άσκησης πίεσης εντός των 
κοινοβουλίων, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της δικαστικής εξουσίας στην εξάλειψη 
της διαφθοράς. Περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες που αφορούν την ανάγκη προστασίας βουλευτών, 
δημοσιογράφων, μελών μη κυβερνητικών οργανισμών και των πληροφοριοδοτών (whistleblow-
ers) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Υπογραμμίζεται, τέλος, 
η ανάγκη επικύρωσης των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συνεργασίας με αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς. Ως απόρροια του ψηφίσματος και αναγνωρίζοντας την ενεργό δράση και εμπειρία 
της Κυπρίας βουλευτού στον τομέα αυτό, ο πρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ ανακοίνωσε τον διορισμό της 
ως Ειδικής Εκπροσώπου του για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

Σε παρέμβασή της στην Επιτροπή Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας, η βουλευτής υπογράμμισε 
την αγωνία και ανασφάλεια που βιώνει ο κυπριακός λαός λόγω της συνεχιζόμενης για 45 χρόνια 
τουρκικής στρατιωτικής κατοχής. Στηλίτευσε την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα της Τουρκίας 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ και τις τουρκικές απειλές και εχθρικές ενέργειες εναντίον διεθνών εταιρειών 
που αδειοδότησε η ΚΔ, για να διεξαγάγουν γεωτρήσεις εντός της ΑΟΖ της. Ευχήθηκε η δεδηλωμένη 
αλληλεγγύη της ΕΕ να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα και η Κύπρος να μην αποτελέσει εκ νέου 
εύκολο στόχο και διαπραγματευτικό όπλο στις τακτικές της Τουρκίας.

Προηγούμενη δραστηριότητα της ΚΣ ΟΑΣΕ ήταν η 18η Χειμερινή Συνάντηση (Βιέννη, 21η-22 
Φεβρουαρίου 2019). Οι Κύπριοι βουλευτές μετείχαν σε συζητήσεις στο επίπεδο των τριών επιτροπών 
της Συνέλευσης, της Μόνιμης Επιτροπής και της Ολομέλειας. 

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, η επικεφαλής της αντιπροσωπίας τόνισε ότι είναι επιθυμία της δικής μας 
πλευράς η άμεση επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες. Υπογραμμίζοντας 
την ανάγκη τήρησης θετικής και εποικοδομητικής στάσης, απηύθυνε έκκληση στα Μόνιμα Μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προς την ΕΕ να συνεισφέρουν θετικά στις προσπάθειες 
επανέναρξης των συνομιλιών και επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου 
για ένα κράτος, με μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια, σε μια διζωνική, 
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δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προς όφελος όλων των Κυπρίων. 

Ο βουλευτής Εισηγητής της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά 
Θέματα παρουσίασε προσχέδιο της προαναφερθείσας έκθεσής του ενόψει της 28ης Ετήσιας Συνόδου. 

Τρίτο μέλος της αντιπροσωπίας πήρε μέρος σε συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, 
Επιστήμης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, με θέμα τη χρηστή διακυβέρνηση στους τομείς της 
καταπολέμησης της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
στην περιοχή του ΟΑΣΕ. Υπογράμμισε ότι η χρηστή διακυβέρνηση απαιτεί ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο, 
υιοθέτηση επικαιροποιημένης νομοθεσίας, εγκαθίδρυση ισχυρών εποπτικών θεσμών, επαρκή 
προστασία των πληροφοριοδοτών και αποτρεπτικό σύστημα ποινών. Τόνισε δε τον σημαντικό ρόλο 
των κοινοβουλίων στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, στη διασφάλιση του σεβασμού 
των υποχρεώσεων διαφάνειας και λογοδοσίας των κρατικών αξιωματούχων. 

Εξάλλου, η επικεφαλής της αντιπροσωπίας πήρε τον λόγο σε συζήτηση στη συνεδρία της Μόνιμης 
Επιτροπής επί προτεινομένων Κατευθυντήριων Γραμμών για τους συμμετέχοντες βουλευτές σε 
αποστολές παρακολούθησης εκλογών της ΚΣ ΟΑΣΕ. Εξέφρασε διαφωνία για γενικευμένη πρόνοια 
περί σύγκρουσης συμφερόντων βουλευτών-παρατηρητών συμμετέχοντος κράτους άμεσα ή έμμεσα 
εμπλεκόμενου σε οξεία σύγκρουση ή σε άλλη σοβαρή διμερή διαμάχη με χώρα στην οποία διεξάγονται 
εκλογές, ως περιοριστική και παράγουσα διακρίσεις σε βάρος βουλευτών συγκεκριμένων χωρών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι διαμάχες δεν είναι ίδιες και ότι η κάθε χώρα κρίνεται πολιτικά για τις 
αποφάσεις της. Ανέφερε δε ως παράδειγμα την Κύπρο, της οποίας η διαμάχη με την Τουρκία όσον 
αφορά το Κυπριακό και τις τουρκικές προκλήσεις εντός της ΑΟΖ της δεν εμπόδισε τη συμμετοχή 
Κυπρίων βουλευτών σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών στη χώρα αυτή. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές τροποποιήθηκαν κατά τρόπο που ικανοποιεί τη Βουλή. 

Στη 17η Φθινοπωρινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ (Μπισκέκ, 3-6 Οκτωβρίου 2018) πραγματοποιήθηκε και 
το ετήσιο Μεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του ΟΑΣΕ. 

Μέλος της αντιπροσωπίας τόνισε ότι το Κυπριακό είναι κατ’ εξοχήν πρόβλημα στρατιωτικής επίθεσης 
από την Τουρκία εναντίον της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της 
ΚΔ, συνεχιζόμενης κατοχής τμήματος του εδάφους της χώρας και κατάφωρης παραβίασης των 
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού στο σύνολό του. Στηλίτευσε τις 
κλιμακούμενες πολεμοχαρείς απειλές και ενέργειες της Τουρκίας εναντίον των κυριαρχικών 
ενεργειακών δικαιωμάτων της ΚΔ εντός της ΑΟΖ της. Κάλεσε για λήψη σημαντικών μέτρων 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα συμβάλουν στην ώθηση εποικοδομητικού κλίματος διαλόγου, με 
ειδική αναφορά στην επιστροφή της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους 
της υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ. Επισήμανε ότι η Τουρκία, ενώ διατηρεί καθεστώς υποψήφιας χώρας 
για ένταξη στην ΕΕ, αρνείται να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την ΚΔ και να συμμορφωθεί με 
τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις. Υπογράμμισε δε ότι συνεπεία της κατακόρυφης αύξησης στις 
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αφίξεις παράτυπων μεταναστών, η Κύπρος έχει μετατραπεί σε χώρα προορισμού πρώτης γραμμής, 
κατέχοντας την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών σε αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ, αναλόγως του 
πληθυσμού της. 

Η επικεφαλής της αντιπροσωπίας πήρε μέρος σε συζήτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού 
Μεσογειακού Φόρουμ του ΟΑΣΕ. Αναφερόμενη στις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, επανέλαβε 
τη διαβεβαίωση της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι ο υποθαλάσσιος πλούτος της Κύπρου θα καταστεί 
επωφελής τόσο για τους Ελληνοκυπρίους όσο και για τους Τουρκοκυπρίους μετά την επίλυση του 
Κυπριακού. 

Ο βουλευτής Εισηγητής της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά 
Θέματα υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης διεξαγωγής ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών, 
της ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι. Τόνισε δε ότι το κράτος δικαίου, οι δημοκρατικές αξίες 
και αρχές και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν πρέπει να υπονομεύονται με διάφορα 
προσχήματα όπως η εθνική ασφάλεια. 

Υπό αυτή του την ιδιότητα το ίδιο μέλος μετείχε σε δύο συνεδρίες του Προεδρείου της Συνέλευσης. 
Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, τον Δεκέμβριο του 2018, σε συνδυασμό με Συνάντηση 
του Συμβουλίου Υπουργών του ΟΑΣΕ, μέρος των εργασιών της οποίας παρακολούθησε. Η δεύτερη 
συνεδρία πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη τον Απρίλιο του 2019, κατά την οποία ο βουλευτής 
παρουσίασε την έκθεση και το τελικό προσχέδιο του ψηφίσματός του για έγκριση από το Προεδρείο 
ενόψει της 28ης Ετήσιας Συνόδου. 

Εξάλλου, η επικεφαλής της αντιπροσωπίας μετείχε σε αποστολή παρακολούθησης εκλογών στην 
Ουκρανία (Μάρτιος 2019) και τις ΗΠΑ (Νοέμβριος 2018), καθώς και σε συνέδρια με θέμα «Ανάπτυξη 
στρατηγικών κατά της διαφθοράς για την ψηφιακή εποχή - Πρόσφατες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές 
στην περιοχή του ΟΑΣΕ» στη Ρώμη (Νοέμβριος 2018) και για την καταπολέμηση της διεθνούς 
τρομοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη (Μάρτιος 2019). 

Ο Κύπριος Εισηγητής της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά 
Θέματα πραγματοποίησε, μαζί με την Ελβετίδα πρόεδρο της επιτροπής, τρεις επιτόπιες διερευνητικές 
αποστολές για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ανατολική Ουκρανία 
(Δεκέμβριος 2018, Ιούνιος 2019, Ιούλιος 2019), την τελευταία σε συνδυασμό με τη συμμετοχή 
του στην παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στη χώρα. Συμμετείχε επίσης σε αποστολή 
παρακολούθησης εκλογών στη Βόρειο Μακεδονία (Απρίλιος 2019). Ως μέλος δε της Ad Hoc 
Επιτροπής για τη Μετανάστευση πήρε μέρος σε διερευνητική αποστολή στο Βέλγιο. Μετείχε εξάλλου 
σε δραστηριότητες του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ 
στη Βαρσοβία (Σεπτέμβριος 2018) και τη Βιέννη (Οκτώβριος 2018). Πήρε μέρος ως κύριος ομιλητής 
σε σεμινάριο του Φόρουμ για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Συγκρούσεων 
του ΟΑΣΕ, με θέμα τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις Πολιτικο-στρατιωτικές Πτυχές της Ασφάλειας 
(Λάρνακα, Μάιος 2019), σε συνέδριο για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ζητήματα λογοδοσίας των 
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πολιτειακών αρχών (Τιφλίδα, Ιούνιος 2019) και στο παγκόσμιο φόρουμ εναντίον του εγκλήματος της 
γενοκτονίας (Ερεβάν, Δεκέμβριος 2018). Πραγματοποίησε, τέλος, επίσκεψη στη Βαρσοβία (Ιανουάριος 
2019) για πραγματοποίηση συναντήσεων με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ. 

Τον Ιούνιο 2019 ο πρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ κ. George Tsereteli πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στην Κύπρο. Είχε χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της 
Βουλής, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό 
Οικονομικών και με τον Πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και δήμαρχο Αμμοχώστου 
αείμνηστο Αλέξη Γαλανό. Είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με την ειδική αντιπρόσωπο του γενικού 
γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και με τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων. Επισκέφθηκε το 
Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της επιτροπής και τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός στη Δερύνεια. Ο 
κ. Tsereteli εξήρε τη διαχρονικά σημαντική συμμετοχή της αντιπροσωπίας της Βουλής στην ΚΣ 
ΟΑΣΕ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τις ουσιαστικές κυπριακές πρωτοβουλίες στους τομείς της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ)

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στη ΔΣΟ με τετραμελή αντιπροσωπία. Κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο, πέρα από την ετήσια Γενική Συνέλευση, η κυπριακή αντιπροσωπία συμμετείχε και 
στις δύο τακτικές Κοινές Συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών 
των Επιτροπών της ΔΣΟ. 

Στην πρώτη συνεδρίαση, στα μέσα Νοεμβρίου 2018 στο Κάιρο, η κυπριακή αντιπροσωπία εξέφρασε 
τη συμπαράσταση της Κύπρου προς τη σκληρά δοκιμαζόμενη Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία και 
συνέπραξε στην υιοθέτηση πολιτικής στήριξης από τη ΔΣΟ στο υπό δημιουργία Μόνιμο Παρατηρητήριο 
Θρησκευτικών Διώξεων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει υπό την αιγίδα της Συνέλευσης. 

Στα τέλη Νοεμβρίου 2018 μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν σε συνάντηση αντιπροσωπίας της 
Συνέλευσης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη, στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων για τα 25 χρόνια από την ίδρυση της ΔΣΟ. Υπογραμμίστηκε ο ρόλος της Συνέλευσης 
στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ κοινοβουλίων και λαών στα πλαίσια της Ορθοδοξίας. 
Οι Κύπριοι βουλευτές τόνισαν ότι η ΔΣΟ διατίθεται να συμβάλει με το διακριτό της πολιτικό ρόλο στην 
επίλυση των διάφορων σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν το Πατριαρχείο.

Η δεύτερη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019 στη Λεμεσό. Οι συζητήσεις 
επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας της ΔΣΟ με άλλους διεθνείς 
οργανισμούς και την ενθάρρυνση επαφών μεταξύ κοινοβουλευτικών, εκκλησιαστικών και ακαδημαϊκών 
θεσμών για την ανάπτυξη και την προώθηση της ορθόδοξης κληρονομιάς και τη συμβολή της στον 
παγκόσμιο διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο, με απώτερο στόχο την ειρηνική συνύπαρξη των 
λαών και την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Στα πλαίσια της διοργάνωσης οι σύνεδροι 
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έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Πρόεδρο της Βουλής. Είχαν επίσης 
συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών. Στα πλαίσια δε του εορτασμού της 25ετούς παρουσίας της 
ΔΣΟ στα διεθνή δρώμενα, πραγματοποιήθηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου τα εγκαίνια έκθεσης 
έργων αγιογραφίας με θέμα «Η Ανάσταση του Ιησού» στην Πινακοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄. 

Τον Ιούνιο του 2019 πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα η 26η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ, έχοντας ως 
κεντρικό θέμα τη «Συμβολή του Κοινοβουλευτισμού στην Κατανόηση των Σύγχρονων Κοινωνικό-
Πολιτικών Φαινομένων». Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν σε δύο χωριστές 
συναντήσεις για την ενδυνάμωση των σχέσεων της ΔΣΟ με το Διεθνές Δίκτυο Καθολικών Νομοθετών 
και για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Θρησκευτικών Διώξεων. Εγκρίθηκε εξάλλου ο οικονομικός 
απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2018-2019.

Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ)

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, λόγω της γεωγραφικής κατάταξης της Κύπρου από τον ΟΗΕ στην 
περιοχή της Δυτικής Ασίας, έγινε το 2001 μέλος του Συνδέσμου Ασιατικών Κοινοβουλίων για την 
Ειρήνη, ο οποίος μετονομάσθηκε το 2006 σε ΑΚΣ. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Συνέλευση 
συμμετείχε στην 11η Σύνοδο Ολομέλειας της ΑΚΣ στην Κωνσταντινούπολη, από τις 29 Νοεμβρίου 
μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2018, με κεντρικό θέμα την προώθηση της οικονομικής ευημερίας και 
προόδου στην Ασία. Στη διάρκεια της συνόδου συνεδρίασαν οι επιτροπές Πολιτικών Υποθέσεων, 
Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Συνέλευσης 
και συζήτησαν προσχέδια ψηφισμάτων επί διάφορων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικο-
πολιτιστικών θεμάτων, τα οποία υιοθετήθηκαν στη συνέχεια από την ολομέλεια. Σε παρέμβασή του 
ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας επισήμανε πως η Κύπρος ως η μόνη χώρα μέλος τόσο 
της ΕΕ όσο και της ΑΚΣ μπορεί να έχει ανεκτίμητη συμβολή στην ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας 
στην Ασία, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, χάρη στο πρόσφατα ανακαλυφθέν ενεργειακό δυναμικό 
της. Σημείωσε επίσης ότι η ΚΔ είναι πάντα έτοιμη να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για επίλυση του 
Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου προς όφελος 
όλων των πολιτών της. Με την ευκαιρία της συνόδου η κυπριακή αντιπροσωπία έγινε δεκτή από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, με τον οποίο τα μέλη της αντιπροσωπίας αντάλλαξαν 
απόψεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

H Βουλή συμμετείχε επίσης με δύο βουλευτές σε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών Υποθέσεων και του 1ου Μέρους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΑΚΣ στη 
Σμύρνη, μεταξύ 2 και 5 Οκτωβρίου 2018. Κατά τη συζήτηση στη Μόνιμη Επιτροπή Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών Υποθέσεων η κυπριακή αντιπροσωπία έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε περιπτώσεις 
παράνομης διακίνησης και πώλησης αρχαιοτήτων, αλλά και σε περιπτώσεις καταστροφής τους 
λόγω βομβαρδισμών ή άλλων εχθροπραξιών. Ως ηχηρό δε παράδειγμα ανέφερε την καταστροφή 
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ανεκτίμητης αξίας μνημείων της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Κύπρου από την 
Τουρκία. 

Τέλος, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Συνέλευση συμμετείχε σε συνεδρία της 
Μόνιμης Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της ΑΚΣ στο Ισφαχάν του Ιράν, μεταξύ 25 και 27 Ιουνίου 
2019. Η επιτροπή υιοθέτησε ψηφίσματα που αφορούν την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, 
ορθών κοινοβουλευτικών πρακτικών και του κράτους δικαίου, ειδικότερα μέσω της συνεργασίας 
και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της Συνέλευσης. Σε παρέμβασή του ο 
Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε την ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων να συνεργαστεί με 
τα υπόλοιπα μέλη της Συνέλευσης προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας παράλληλα πως η Κύπρος 
μπορεί και πρέπει να γίνει γέφυρα ειρήνης, πολιτισμού, ανάπτυξης και ενεργειακής σταθερότητας 
μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης

Ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στη 12η ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων 
των Μικρών Κρατών Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο Λιχτενστάιν, από τις 19 μέχρι την 21η 

Σεπτεμβρίου 2018.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν ζητήματα κυριαρχίας και διεθνούς αναγνώρισης των μικρών κρατών, 
το θέμα της πολιτικής συμμετοχής των πολιτών και τις συναφείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένα τα μικρά ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και τις δυσκολίες που αναφύονται για τα μικρά 
κράτη στον τομέα των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας. Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με 
την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης. Οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί από τον διάδοχο του θρόνου του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν Πρίγκιπα Alois.

Η επόμενη Διάσκεψη θα φιλοξενηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία, τέλη 
Νοεμβρίου 2019.

Τριμερείς Κοινοβουλευτικές Συνεργασίες

Την 21η και στις 22 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 3η Τριμερής Συνάντηση Προέδρων 
και Αντιπροσωπιών των Επιτροπών Αρμοδίων για Εξωτερικές Υποθέσεις των Κοινοβουλίων Ελλάδας, 
Κύπρου, Ισραήλ. Της τριμελούς κυπριακής αντιπροσωπίας ηγείτο ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Τη Συνάντηση απασχόλησαν οι εξελίξεις στην 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με ειδικότερες αναφορές στο Κυπριακό και το Μεσανατολικό, 
καθώς και θέματα ενεργειακής ανάπτυξης και ασφάλειας. Από την κυπριακή πλευρά έγινε ενημέρωση 
για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα και τις ενεργειακές εξελίξεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Στη βάση δε της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας που διέπουν την Τριμερή 
Συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ, ζητήθηκε η στήριξη του Ισραήλ ενάντια στις τουρκικές 
απειλές. Αντηλλάγησαν επίσης απόψεις για την πορεία της Τριμερούς Συνεργασίας και τις δυνατότητες 
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περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των κοινοβουλίων των τριών χωρών. 

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 η Βουλή των Αντιπροσώπων φιλοξένησε την 1η Τριμερή Συνάντηση 
των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, στην οποία μετείχαν ο Πρόεδρος 
του σώματος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης και ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου δρ Ali Abdel Aal, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμη κοινοβουλευτική 
αντιπροσωπία. Τις εργασίες της Συνάντησης απασχόλησαν οι προοπτικές για περαιτέρω προώθηση της 
περιφερειακής συνεργασίας και ειδικότερα ζητήματα που αφορούσαν την ενέργεια, τον τουρισμό, την 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Υιοθετήθηκε Κοινή Δήλωση στην οποία υπογραμμίζονται η σημασία της 
κοινοβουλευτικής διάστασης της Τριμερούς Συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, καθώς και η 
κοινή βούληση για ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων με απτά αποτελέσματα στους 
προαναφερθέντες τομείς προς όφελος των τριών χωρών και των λαών τους και προς όφελος της 
ειρήνης και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Συμφωνήθηκε ότι η 2η Τριμερής Συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και η 3η στην Αίγυπτο.

Στις 15 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Νεκρά Θάλασσα της Ιορδανίας η 1η Τριμερής 
Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης της Ιορδανικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Πέραν του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης και ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας κ. Atef Al Tarawneh. Τις εργασίες της 
Συνάντησης απασχόλησε το θέμα της προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και 
θέματα που αφορούν τους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. 
Με το πέρας της Συνάντησης εκδόθηκε Κοινή Δήλωση των Προέδρων των τριών κοινοβουλίων, 
στην οποία σημειώνεται η στήριξη για δίκαιη, ολοκληρωμένη και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού 
προβλήματος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές της ΕΕ. 
Σημειώνεται ακόμα η υποστήριξη προς μια δίκαιη, βιώσιμη, συνολική, συμφωνημένη και μόνιμη λύση 
στην ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη, στη βάση των δύο κρατών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και 
τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αναφορές έγιναν επίσης στη συμφωνία των τριών Προέδρων για 
διεύρυνση της συνεργασίας τους και με άλλα κοινοβούλια χωρών της περιοχής που μοιράζονται τις ίδιες 
αρχές, καθώς και στη σημασία αξιοποίησης της ενέργειας ως καταλύτη για επίτευξη συνθηκών ειρήνης 
και ευημερίας και στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, με γνώμονα την αυστηρή τήρηση του 
διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό των κυριαρχικών ενεργειακών δικαιωμάτων των κρατών.

Από τις τριμερείς συνεργασίες προέκυψαν και αρκετές επιμέρους δραστηριότητες, όπως για 
παράδειγμα, στις 18 Οκτωβρίου 2018, η παρουσίαση με θέμα «Έξυπνη διαχείριση υδάτινων πόρων 
και εφαρμογή πρωτοπόρων τεχνολογιών για περιφερειακή ανάπτυξη», από τον εμπειρογνώμονα κ. 
Oded Fixler, αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Κυβερνητικής Αρχής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 
και Αποχετεύσεων του Ισραήλ. Την εκδήλωση προσφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής και συντόνισε ο 
αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Στη συζήτηση 
που ακολούθησε συμμετείχαν μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, καθώς και εμπειρογνώμονες από αρμόδιες 
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κρατικές υπηρεσίες και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Παρών ήταν επίσης ο τότε πρέσβης του Ισραήλ στην 
Κύπρο κ. Shmuel Revel. 

Κέντρο Συνεργασίας Μέσης Ανατολής (ΚΕΣΥΜΑ)

Η δημιουργία του ΚΕΣΥΜΑ εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Βουλής για ανάδειξη 
της συμβολής της κοινοβουλευτικής διάστασης στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας με 
χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής μέσω δράσεων ήπιας ισχύος με απτά αποτελέσματα. Το 
ΚΕΣΥΜΑ σκοπεί στην παραγωγή και διάδοση γνώσεων, ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια, το περιβάλλον, η γαλάζια 
οικονομία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Η ενθάρρυνση και η προώθηση συνεργειών μεταξύ του 
ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου αποτελεί κεντρικό στόχο του όλου εγχειρήματος. Το 
ΚΕΣΥΜΑ δημιουργείται σταδιακά και αθροιστικά με θεματικές πρωτοβουλίες και συνέργειες, οι οποίες 
θα επεκτείνονται γεωγραφικά, όπου είναι δυνατό, σε συνεργασία με υπάρχοντες και μελλοντικούς 
κοινοβουλευτικούς μηχανισμούς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου στην προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής και ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. 
Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει ενημερώσει κοινοβούλια χωρών της περιοχής, ευρωπαϊκών και άλλων 
χωρών, για την πρωτοβουλία του αυτή. Σε πρώτο στάδιο έχει προβλεφθεί η συμμετοχή κοινοβουλίων 
χωρών της περιοχής σε κοινοβουλευτικές συναντήσεις, θεματικές διασκέψεις και άλλες δραστηριότητες 
που διοργανώνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες του Προέδρου του 
σώματος, μεταξύ αυτών και η προώθηση και διάδοση της αραβικής γλώσσας στην Κύπρο. 

Αραβοφωνία

Υπό εξέλιξη βρίσκεται πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων για προώθηση 
και διάδοση της αραβοφωνίας στην Κύπρο. Τον περασμένο Ιανουάριο ο Πρόεδρος του σώματος 
συγκάλεσε σύσκεψη με συμμετοχή των πρέσβεων των αραβικών κρατών με έδρα τη Λευκωσία, στην 
παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, για ανταλλαγή απόψεων και προώθηση της εν λόγω 
πρωτοβουλίας. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής τόσο με τους πρέσβεις των 
χωρών αυτών όσο και με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
συζητήθηκε και με τους πρυτάνεις των κυπριακών πανεπιστημίων. Ήδη υπάρχει ανταπόκριση στην 
πρόταση του Προέδρου της Βουλής για δημιουργία πανεπιστημιακής έδρας Αραβικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού και δρομολογούνται συγκεκριμένες δράσεις για προώθησή της.

Εκπαιδευτικές συνεργασίες

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέλαβε πρωτοβουλία που εντάσσεται 
στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και οικονομικής διάστασης της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την 
περαιτέρω ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ Κύπρου 
και Ηνωμένου Βασιλείου στη μετά-Brexit εποχή, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς έρευνας και 
καινοτομίας και στην προώθηση συμπράξεων μεταξύ πανεπιστημίων από τις δύο χώρες.
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Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο και στο Μπρίστολ μεταξύ 23 και 31ης 

Οκτωβρίου 2019, ο Πρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε με στελέχη του Βρετανικού Συμβουλίου 
και με εκπροσώπους πανεπιστημίων και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ηνωμένου 
Βασιλείου, με τους οποίους συζήτησε τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που προκύπτουν 
σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο ενόψει Brexit. Παρόμοιες συναντήσεις πραγματοποίησε και 
στην Κύπρο, εγκαινιάζοντας στενότερη συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, τα ακαδημαϊκά και 
ερευνητικά ιδρύματα και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Βουλή τροποποίησε τον Μάρτιο του 2019 τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο και τον 
περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης 
και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο, ώστε να μην επηρεαστεί το κύρος των υφιστάμενων 
εκπαιδευτικών συνεργασιών και συμφωνιών και ταυτόχρονα να επεκταθεί η δυνατότητα σύναψης 
συμφωνιών με ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά το Brexit, εξέλιξη την οποία χαιρέτισαν 
όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής προσκλήθηκε και συμμετείχε ως κύριος ομιλητής στο Διεθνές Φόρουμ 
Ανώτερης Εκπαίδευσης 2019 του Οργανισμού «Universities UK International» στο Λονδίνο, στις 27 
Μαρτίου 2019. Ο Πρόεδρος της Βουλής είχε συνάντηση με τη γενική γραμματέα του Συνδέσμου 
Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας, με την οποία συζητήθηκαν οι παράμετροι για άνοιγμα 
Γραφείου του συνδέσμου στην Κύπρο. Ο σύνδεσμος εκπροσωπεί 513 πανεπιστήμια στις χώρες 
μέλη της Κοινοπολιτείας και το Γραφείο στην Κύπρο θα είναι το πρώτο εκτός Βρετανίας. 

Η Βουλή συμμετείχε επίσης στις εργασίες του Φόρουμ για την Ανώτερη Εκπαίδευση και Έρευνα που 
διοργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο Κύπρου την 21η Φεβρουαρίου 2019, με κύριο θεματικό άξονα 
το μέλλον της συνεργασίας Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου στη μετά-Brexit εποχή. Τα πορίσματα 
του φόρουμ παρουσιάστηκαν σε ειδική διάσκεψη τύπου στις 9 Μαΐου 2019, στην οποία απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής χαιρέτισε εξάλλου τις εργασίες της 26ης Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου 
των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων στις 3 Ιουνίου 2019, όπου παρουσίασε το σύνολο 
των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που προωθεί η Βουλή, ώστε να επιτευχθούν ο ενδιάμεσος στόχος 
της σύνδεσης της εκπαίδευσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα 
και ο μακροπρόθεσμος στόχος της ανάδειξης της Κύπρου σε περιφερειακό εκπαιδευτικό, αλλά και 
επιχειρηματικό κέντρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής για αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης προς 
νοσηλευόμενα παιδιά

Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής στην Ισπανία τον Οκτώβριο του 2018, 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παίδων «Niño Jesús» στη Μαδρίτη, όπου λειτουργεί 
πρότυπο σχολείο με ολοκληρωμένες, σύγχρονες και στοχευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
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φροντίδας στα παιδιά-ασθενείς. 

Ως απόρροια της επίσκεψης αυτής προωθήθηκαν στην Κύπρο από τον Πρόεδρο της Βουλής 
το αμέσως επόμενο διάστημα επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να 
αναβαθμιστούν, στα πρότυπα του νοσοκομείου «Niño Jesús», οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Προς τον σκοπό αυτό έχουν προωθηθεί συγκεκριμένες 
ενέργειες, σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, για βελτίωση και αναβάθμιση των 
παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και άμεση επέκταση 
της λειτουργίας του υφιστάμενου σχολείου κατά τη θερινή περίοδο. Προωθείται παράλληλα μελέτη 
για την υλικοτεχνική αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων, 
ώστε να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια ασφάλειας και υγείας και να ανταποκρίνονται στο καλώς 
νοούμενο συμφέρον των νοσηλευόμενων παιδιών. 
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Στ. Εκδοτικές δραστηριότητες - Συνέδρια, εκδηλώσεις 

Πρακτικά συνεδρίου «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: 
Επιβαλλόμενες δράσεις»

Στις 14 Ιουνίου 2018, μετά την επιτυχή διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε 
στη Βουλή το 2017 με θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Προοπτικές και Κίνδυνοι», η Βουλή, 
υλοποιώντας την υπόσχεσή της να υπάρξει συνέχεια του διαλόγου που ξεκίνησε, πραγματοποίησε 
το δεύτερο συνέδριο με θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Επιβαλλόμενες Δράσεις», το 
οποίο επικεντρώθηκε σε πρωτοβουλίες και δράσεις που επιβάλλεται να αναληφθούν στον τόπο 
μας στους τομείς της οικονομίας, της υγείας, καθώς και της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεκίνησε ήδη η διοργάνωση και τρίτου σχετικού συνεδρίου της Βουλής, με 
θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση», το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019. Μετά τη διεξαγωγή του η Βουλή έχει θέσει 
ως στόχο να τεθούν πλέον σε εφαρμογή και στον τόπο μας όλες οι εξελίξεις και τα επιτεύγματα της 
νέας έξυπνης εποχής. 

Τα πρακτικά του δεύτερου συνεδρίου περιλήφθηκαν στην ομότιτλη έκδοση, που κυκλοφόρησε 
κατά την υπό αναφορά σύνοδο. Η πρώτη ενότητα της έκδοσης αντιστοιχεί στην τελετή έναρξης του 
συνεδρίου και περιλαμβάνει μεταφρασμένο τον χαιρετισμό της Επιτρόπου για Θέματα Ψηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας της ΕΕ κ. Mariya Gabriel (βιντεοπροβολή), ομιλία του Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και ομιλία και βιογραφικό της κ. Άννας Διαμαντοπούλου, 
προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην επιτρόπου της 
ΕΕ και πρώην υπουργού. Η δεύτερη ενότητα της έκδοσης περιλαμβάνει τις εργασίες των τριών 
πάνελ του συνεδρίου: «Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία», «Υγεία», «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». 
Συγκεκριμένα, στη δεύτερη ενότητα της έκδοσης περιλαμβάνονται το πρόγραμμα εργασιών κάθε 
πάνελ, ο κατάλογος του προεδρείου, των εισηγητών, των συμμετεχόντων και ακροατών κάθε 
πάνελ, οι εισηγήσεις/τοποθετήσεις των σαράντα (40) στο σύνολό τους εισηγητών, η συζήτηση που 
διεξήχθη μεταξύ εισηγητών, συμμετεχόντων και ακροατών, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα 
των εισηγητών. 

«Κύπρος - Ινδία, Δυο χώρες ταξιδεύουν στα κύματα του Ινδικού και της 
Μεσογείου» - «Cyprus - India, Two countries journey through the waves of 
the Indian Ocean and the Mediterranean Sea»

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας της 
Ινδίας κ. Ram Nath Kovind στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κυκλοφόρησε δίγλωσση έκδοση 
(ελληνικά και αγγλικά) που περιλαμβάνει αποφθέγματα του μεγάλου Ινδού πολιτικού και φιλοσόφου 
Μαχάτμα Γκάντι, καθώς και αποσπάσματα των ειδικών συνεδριάσεων της Βουλής από τις επισκέψεις 
της Πρωθυπουργού της Ινδίας Ιντίρα Γκάντι το 1983 και του Προέδρου της Ινδίας Ramaswamy 
Vencataramam το 1988. Η έκδοση όπως και η επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Ινδού Προέδρου 
καταδεικνύουν τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, καθώς και 
τις βαθιές σχέσεις των κοινοβουλίων και των λαών της Κύπρου και της Ινδίας.
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Στ. Εκδοτικές δραστηριότητες - Συνέδρια, εκδηλώσεις 

Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδος 2016-2021 (αναθεωρημένη έκδοση)

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2016 και τη νέα σύνθεση της Βουλής που προέκυψε, κυκλοφόρησε 
η έκδοση «Ενδέκατη Βουλευτική Περίοδος 2016-2021», που παρουσιάζει το προφίλ της νέας Βουλής, 
την ταυτότητα και τα βασικά χαρακτηριστικά των μελών της. Το εν λόγω έντυπο, που εκδόθηκε και 
στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Eleventh Parliamentary Term 2016-2021», κυκλοφόρησε πρόσφατα 
σε αναθεωρημένη έκδοση, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στη σύνθεση του σώματος μετά τις 
ευρωεκλογές του 2019, αλλά και των αλλαγών που σημειώθηκαν στα κοινοβουλευτικά κόμματα. 
Σημειώνεται ότι για τις εν λόγω αλλαγές ενημερώθηκε αμέσως η ιστοσελίδα της Βουλής.

Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης του Γραφείου του Προέδρου 
της Βουλής των Αντιπροσώπων με τίτλο «Επενδύσεις στην Κύπρο: 
Πλεονεκτήματα και Διαδικασίες» - «Investment in the Republic of Cyprus: 
Advantages and Procedures»

Στις 10 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παρουσίαση της δίγλωσσης έκδοσης 
(ελληνικά και αγγλικά) του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων με τίτλο «Επενδύσεις 
στην Κύπρο: Πλεονεκτήματα και Διαδικασίες» - «Investment in the Republic of Cyprus: Advantages and 
Procedures», η οποία στόχο έχει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις επενδύσεις στην Κύπρο 
και την καθοδήγησή τους αναφορικά με τις διαδικασίες που επιβάλλεται να ακολουθήσουν. Στην ομιλία 
του ο Πρόεδρος της Βουλής εξήρε τη σημασία της κοινοβουλευτικής οικονομικής διπλωματίας 
στη σύγχρονη ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία και ανέλυσε τα πλεονεκτήματα της 
Κύπρου στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων. Ακολούθησαν σύντομες παρουσιάσεις από 
τον προϊστάμενο του Κλάδου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Εσωτερικής Αγοράς της Υπηρεσίας 
Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
κ. Κωνσταντίνο Καραγιώργη, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού 
Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) κ. Νικόλα Θεοχαρίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) κ. Μάριο Σκανδάλη και τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
κ. Δώρο Ιωαννίδη, οι οποίοι χαιρέτισαν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έκδοσης και ανέπτυξαν 
τις δικές τους θέσεις προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης δυνατής ενίσχυσης της προσπάθειας για 
προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων στην Κύπρο. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων δόθηκε χρόνος 
στο ακροατήριο της εκδήλωσης να υποβάλει ερωτήσεις στους ομιλητές σχετικά με τις προοπτικές και 
τα προβλήματα που αφορούν στις επενδύσεις στην ΚΔ.

Συνέδριο με θέμα «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας»

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που αναπτύσσουν σε διάφορα επίπεδα το κυπριακό και το 
ελληνικό κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε, στις 16 Οκτωβρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 
στη Λευκωσία, συνέδριο με θέμα «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής 
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1.

2.

Δημοκρατίας». Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ΚΔ και το 
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία υπό την αιγίδα 
της Βουλής των Ελλήνων. 

Της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου προηγήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. 
Δημήτρη Συλλούρη. Στο συνέδριο συμμετείχαν με εισαγωγικές ομιλίες ο Πρόεδρος της ΚΔ κ. 
Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος και 
απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης και ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης.

Οι εργασίες του συνεδρίου περιλάμβαναν ομιλίες από διαπρεπείς ακαδημαϊκούς, αλλά και 
προσωπικότητες του πολιτικού και του νομικού κόσμου τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, οι κ. Χρίστος Κληρίδης και Γιώργος Σωτηρέλης, κατά το πρώτο μέρος του συνεδρίου, 
του οποίου προήδρευσε η γενική γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία κ. Νίκη Μαρωνίτη, ανέλυσαν τα πολιτεύματα της Κυπριακής και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα. Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, με πρόεδρο του πάνελ 
τον κ. Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη, οι κ. Κύπρος Χρυσοστομίδης και Μιχάλης Σπουρδαλάκης εξέτασαν, 
αντίστοιχα, τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων στο κυπριακό και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Στο 
τρίτο μέρος οι κ. Αλέκος Μαρκίδης, Κωνσταντίνος Κόμπος, Χρήστος Λυριντζής και η κ. Πηνελόπη 
Φουντεδάκη, με πρόεδρο του πάνελ τον κ. Αντώνη Μανιτάκη, παρέθεσαν τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των δύο μορφών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Στο τέλος κάθε μέρους του 
συνεδρίου το κοινό απηύθυνε ερωτήσεις στους ομιλητές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πολύ 
ζωντανή και παραγωγική συζήτηση.

Εκδήλωση μνήμης, τιμής και αγώνα για τους αγνοουμένους

Την 31η Οκτωβρίου 2018 η Βουλή, τιμώντας την Ημέρα Αγνοουμένων, πραγματοποίησε σχετική 
εκδήλωση στην Πύλη Αμμοχώστου. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο κ. Χρύσανθος Χρυσάνθης, προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Αγνοουμένων εκ μέρους του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, ο πρόεδρος της Παγκύπριας 
Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων κ. Νίκος Σεργίδης, η πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κυπριακής 
Τραγωδίας κ. Μαρία Καλμπουρτζή και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά.

Στην Πύλη Αμμοχώστου παρουσιάστηκαν:

η εικαστική έκθεση «Αγνοούμενοι - Στη σκιά της απουσίας τους» του Εικαστικού Εργαστηρίου 
Ζωγραφικής ARTe (Αθήνα),

η έκθεση χαρακτικής «Μνήμες 1974» του εκπαιδευτικού και χαράκτη κ. Στέλιου Στυλιανού, 
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βραβευθέντα έργα μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το 
Ίδρυμα «Παγκύπριο Ταμείο Μαραθωνίου Αγάπης Αγνοουμένων» κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016,

η έκθεση φωτογραφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τους αγνοουμένους. 

Οι εκθέσεις παρέμειναν ανοικτές για το κοινό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2018.

Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τη Σύμβαση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της 
Γενοκτονίας - Πολυθεματικές εκθέσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στην Πύλη Αμμοχώστου

Στις 7 Νοεμβρίου 2018 η Βουλή των Αντιπροσώπων, τιμώντας τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τη 
Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της 
Γενοκτονίας, πραγματοποίησε σχετική εκδήλωση στην Πύλη Αμμοχώστου, όπου ο Πρόεδρος της Βουλής 
κ. Δημήτρης Συλλούρης τέλεσε τα εγκαίνια των πολυθεματικών εκθέσεων: 

«Η κυπριακή γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του 1922», 

«Πόντος - Δικαίωμα στη Μνήμη», του Καθηγητή Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού κ. Κωνσταντίνου    
Φωτιάδη και

«Αρμενική Γενοκτονία: Μια φωτογραφική-ειδησεογραφική μαρτυρία».

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε πως η γενοκτονία ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας 
αφορά όλους, και άτομα και θεσμούς, και επισήμανε πως δυστυχώς πολύ μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί 
στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος αυτού. Τόνισε επίσης τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής 
αλήθειας και μνήμης και την απαίτηση της κυπριακής Βουλής τα εγκλήματα αυτά να σταματήσουν να 
επαναλαμβάνονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο αντιπρόσωπος 
της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν, ο πρόεδρος του Iδρύματος Aρωγής και 
Μελέτης του Ποντιακού Ελληνισμού κ. Άγγελος Ασλανίδης και η πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών 
Κύπρου κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου. Οι εκθέσεις παρέμειναν ανοικτές για το κοινό μέχρι τις 17 
Νοεμβρίου 2018.

Θεατρική παράσταση «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»

Στις 13 Νοεμβρίου 2018, επίσης με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ομόφωνη έγκριση 
της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος 
της Γενοκτονίας και έπειτα από εισήγηση του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων 
στη Βουλή κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν, διοργανώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η θεατρική 
παράσταση «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» στο κινηματοθέατρο «Παλλάς». Πρόκειται για μια 
παράσταση-μαρτυρία για τη Γενοκτονία των Αρμενίων και τη Μικρασιατική Καταστροφή, βασισμένη 
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στο ομότιτλο βιβλίο. Η θεατρική διασκευή, η σκηνοθεσία, αλλά και η ερμηνεία του μονολόγου 
ανήκουν στην ηθοποιό κ. Χριστίνα Αλεξανιάν, η οποία καθήλωσε το κοινό με την ερμηνεία της. 
Πριν από την παράσταση απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. 
Δημήτρης Συλλούρης και ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων στη Βουλή κ. 
Βαρτκές Μαχτεσιάν. 

Διάλεξη με θέμα «Μηχανισμός των Αντικυθήρων: 
O πρώτος υπολογιστής στην ιστορία. Η λειτουργία, η χρησιμότητα, 
η κατασκευή και η ανακατασκευή του»

Στις 6 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Καστελιώτισσα» στη Λευκωσία διάλεξη 
με θέμα «Μηχανισμός των Αντικυθήρων: O πρώτος υπολογιστής στην ιστορία. Η λειτουργία, η 
χρησιμότητα, η κατασκευή και η ανακατασκευή του». Ομιλητής ήταν ο κ. Κυριάκος Ευσταθίου, 
Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και διευθυντής του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας. Ο Μηχανισμός 
των Αντικυθήρων είναι ο αρχαιότερος γνωστός αστρονομικός και ημερολογιακός υπολογιστής, ο 
οποίος αποκαλείται και «ο πρώτος υπολογιστής της ανθρωπότητας». Μεταξύ άλλων χρησιμοποιείτο 
για τον ακριβή υπολογισμό της θέσης του ήλιου, της σελήνης και άλλων γνωστών τότε πλανητών 
στον ουρανό, προέβλεπε εκλείψεις και προσδιόριζε την ημερομηνία τέλεσης των αρχαίων αγώνων, 
όπως οι Ολυμπιακοί, τα Νέμεα, τα Ίσθμια κ.ά. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης μεταξύ άλλων ευχαρίστησε και συνεχάρη τον διαπρεπή 
συμπατριώτη μας κ. Ευσταθίου, ο οποίος είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που τα τελευταία δέκα χρόνια μελετά τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων 
και κατάφερε να κατασκευάσει το πιστότερο παγκόσμια και το πρώτο λειτουργικό αντίγραφο του 
μηχανισμού. Το κοινό που παρακολούθησε την πολύ κατατοπιστική διάλεξη του κ. Ευσταθίου είχε την 
ευκαιρία να περιεργαστεί αντίγραφο του μηχανισμού και να απευθύνει ερωτήσεις στον ομιλητή. 

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Οι υγρότοποι της Κύπρου και η σημασία τους»

Την 31η Μαΐου 2019 ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης τέλεσε 
τα εγκαίνια της έκθεσης με θέμα «Οι υγρότοποι της Κύπρου και η σημασία τους». Η έκθεση, που 
πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο της Βουλής, περιλάμβανε φωτογραφίες ενδεικτικές της ομορφιάς και 
της μοναδικότητας των υγροτόπων της Κύπρου, φυσικών και τεχνητών, τόσο στις ελεύθερες περιοχές 
όσο και στα κατεχόμενα, πολλές από τις οποίες απεικόνιζαν σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση 
είδη χλωρίδας και πανίδας. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού Terra Cypria κ. Λεύκιος Σεργίδης. Η 
έκθεση παρέμεινε ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019. 
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Κατά  το δεύτερο ήμισυ της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου 
δραστηριοποιήθηκε, κατά το πρότυπο των Υπηρεσιών Έρευνας του ΕΚ και άλλων 
κοινοβουλίων, ο Τομέας Ερευνών και Μελετών της Βουλής και, καλύπτοντας ένα χρόνιο 
κενό στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, εκπόνησε, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου ή μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύντομες αναλύσεις, ενημερωτικά σημειώματα ή εκτενείς 
έρευνες και μελέτες για διάφορα θέματα. 

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

Νομοθετικές ρυθμίσεις στις έννομες τάξεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών αναφορικά με τους 
σκύλους βοηθείας/συνοδούς ατόμων με αναπηρία

Στη μελέτη καταγράφονται ανά χώρα μέλος της ΕΕ οι νομοθεσίες αναφορικά με τη χρήση 
σκύλων από άτομα με αναπηρία ή άλλα ιατρικά προβλήματα, οι νομοθεσίες για την εκπαίδευση 
των σκύλων βοηθείας/συνοδών, οι ορισμοί των σκύλων βοηθείας/συνοδών, οι ομάδες ατόμων 
με αναπηρίες ή ιατρικά προβλήματα που έχουν δικαίωμα χρήσης τους, καθώς και η δυνατότητα 
παροχής χρηματικού επιδόματος/ωφελήματος για την απόκτηση/χρήση σκύλου βοηθείας/
συνοδού (Δεκέμβριος 2018).

Η ανάθεση της εν λόγω έρευνας έγινε από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο και 
αποσκοπούσε στην υποβοήθηση της προσπάθειας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ για 
σύνταξη και κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου. 

Νομοθετικές ρυθμίσεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών αναφορικά με την άδεια κηδείας

Στη συγκεκριμένη μελέτη καταγράφονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την άδεια κηδείας μετ’ 
απολαβών ή άνευ απολαβών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι περιπτώσεις χορήγησης της σχετικής 
άδειας, η διάρκειά της, οι αναβαθμίσεις ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας με τον εκλιπόντα, 
καθώς και η δυνατότητα κατάτμησής της (Ιανουάριος 2019).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και αποσκοπεί σε υποβολή πρότασης για κάλυψη 
κενών στην ημεδαπή νομοθεσία.

Ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών στις χώρες μέλη της ΕΕ και 
αποτελεσματικότητα της σχετικής νομοθεσίας

Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται στο καθεστώς της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών που 
ισχύει στις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ. Συγκεκριμένα, στην ύπαρξη νομοθεσίας στις χώρες 
μέλη που να ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότητα 
του εν λόγω μέτρου, αν δηλαδή η ποινικοποίηση επέφερε μείωση των περιπτώσεων εμπορίας 
προσώπων για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών (Μάρτιος 2019).

1.

2.

3.
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου 
κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά.

Μηχανισμοί στήριξης και προγράμματα/σχέδια για θεραπεία και αποκατάσταση στην κοινωνία 
των θυμάτων εμπορίας προσώπων (συμπληρωματική έρευνα)

Η παρούσα μελέτη αποτελεί συμπλήρωμα της μελέτης με θέμα «Ποινικοποίηση της αγοράς 
σεξουαλικών υπηρεσιών στις χώρες μέλη της ΕΕ και αποτελεσματικότητα της σχετικής 
νομοθεσίας». Στη μελέτη παρουσιάζονται οι μηχανισμοί στήριξης των θυμάτων σωματεμπορίας, 
καθώς και τα προγράμματα/σχέδια για θεραπεία και κοινωνική αποκατάστασή τους σε διάφορες 
χώρες μέλη της ΕΕ (Μάρτιος 2019).

Αστική και ποινική ευθύνη των δημόσιων υπαλλήλων και των κρατικών αξιωματούχων 

Η μελέτη αφορά την αστική και ποινική ευθύνη των δημόσιων υπαλλήλων και των κρατικών 
αξιωματούχων σε άλλες έννομες τάξεις. Στη μελέτη και στην ανάλυση-πόρισμα καταγράφονται 
οι βασικές πρόνοιες των νομοθεσιών για την αστική ευθύνη των δημόσιων υπαλλήλων και των 
κρατικών αξιωματούχων και την ποινική ευθύνη των δημόσιων υπαλλήλων και των κρατικών 
αξιωματούχων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (Μάρτιος 2019).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας και αναπληρώτριας προέδρου του ΔΗΚΟ κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου. 

Χορηγίες προς τους γεωργούς για αντιχαλαζικά δίχτυα στην Ευρώπη

Η σχετική μελέτη επικεντρώνεται στην παροχή χορηγιών από χώρες της ΕΕ προς τους γεωργούς 
για εξασφάλιση αντιχαλαζικών διχτυών για προστασία των καλλιεργειών τους. Συγκεκριμένα, 
καταγράφονται ανά χώρα οι φορείς παροχής των χορηγιών, το ύψος τους, καθώς και οι 
προϋποθέσεις παροχής τους (Απρίλιος 2019). 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού 
κ. Ελένης Σταύρου. 

Η διαδικασία εγγραφής των αποφοίτων ιατρικών σχολών τρίτων χωρών στο Μητρώο των 
Ιατρικών Συλλόγων των χωρών μελών της ΕΕ με σκοπό την άμεση εργοδότησή τους

Η μελέτη εστιάζει στις σημαντικότερες πρόνοιες της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ (και της τροποποιητικής 
της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ) σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που 
έχουν χορηγηθεί από τρίτη χώρα και καταγράφει τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο 
των Ιατρικών Συλλόγων των χωρών της ΕΕ των αποφοίτων ιατρικών σχολών τρίτων χωρών 
(Απρίλιος 2019).

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

4.

5.

6.

7.
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Στ. Εκδοτικές δραστηριότητες - Συνέδρια, εκδηλώσεις 

Ο θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στις χώρες μέλη της ΕΕ

Η μελέτη αφορά το καθεστώς λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού σε χώρες μέλη της ΕΕ. Παρουσιάζει στοιχεία για τον διορισμό του 
επιτρόπου, τη διάρκεια της θητείας του, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Γραφείου του, 
τη δυνατότητα κατάρτισης του προϋπολογισμού του Γραφείου του, καθώς και στοιχεία που 
αφορούν τη στελέχωση του Γραφείου του και τη δεσμευτικότητα των αποφάσεών του έναντι της 
εκτελεστικής εξουσίας (Ιούνιος 2019). 

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

Εργοδότηση αλλοδαπών τρίτων χωρών στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε 
χώρες μέλη της ΕΕ

Η μελέτη αναφέρεται στο καθεστώς εργοδότησης αλλοδαπών τρίτων χωρών στον τομέα της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε χώρες της ΕΕ. Παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία 
υποβολής αίτησης για απόκτηση άδειας παραμονής και εργασίας, τα είδη καλλιεργειών και 
τους τομείς κτηνοτροφίας για τους οποίους αδειοδοτείται η εργοδότηση, τα είδη καθεστώτων 
απασχόλησης, τη διάρκειά τους, τις προϋποθέσεις ανανέωσης της εργοδότησης, το ύψος της 
εγγύησης προς την αρμόδια κρατική αρχή και τη δυνατότητα αλλαγής εργοδότη (Αύγουστος 
2019).

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

Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις χωρών της Ευρώπης για προώθηση των γυναικών σε 
υψηλές θέσεις της ιεραρχίας τους 

Εκπονήθηκε έρευνα στο περιεχόμενο της σχετικής νομοθεσίας ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και 
στο περιεχόμενο σχετικών κρατικών προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών προερχομένων από 
κοινωνικούς φορείς ή επαγγελματικές οργανώσεις, με σκοπό τον εντοπισμό κινήτρων που έχουν 
θεσμοθετηθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης σχετικά με την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων 
να προωθήσουν περισσότερες γυναίκες στις ανώτερες/ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας τους 
(Αύγουστος 2019).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Ελένης Σταύρου. 

8.

9.

10.
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Η. Επισκέψεις/Ξεναγήσεις εκπαιδευτηρίων και άλλων στη Βουλή

Ξεναγήσεις εκπαιδευτηρίων

Η Βουλή έχει εδώ και δεκαετίες αναπτύξει μια ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία με τα κυπριακά εκπαιδευτήρια 
φιλοξενώντας μαθητές και φοιτητές, στους οποίους λειτουργοί της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και 
Εκδόσεων αναπτύσσουν τον πολιτικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου. Μέσα 
από τις διαλέξεις αυτές, που πραγματοποιούνται στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής, δίνεται η 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν περί της νομοθετικής εξουσίας του τόπου μας 
και να απευθύνουν οι ίδιοι ερωτήσεις είτε σε λειτουργό είτε σε βουλευτή είτε ακόμα και στον 
ίδιο τον Πρόεδρο της Βουλής, όταν το πρόγραμμά του του επιτρέπει να παρευρεθεί στις σχετικές 
διαλέξεις. Πολύ ενδιαφέρουσα βρίσκουν πολλοί μαθητές τη συμμετοχή τους σε μια αναπαράσταση 
συνεδρίας της ολομέλειας που πολλές φορές ακολουθεί τη διάλεξη, όπου μαθητές παίρνουν τον 
ρόλο του Προέδρου της Βουλής, των γραμματέων, του κοσμήτορα και των βουλευτών και, μετά 
από συζήτηση για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει και που οι ίδιοι έχουν επιλέξει, γίνεται ψηφοφορία 
μεταξύ τους, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στα πλαίσια μιας κανονικής συνεδρίας της ολομέλειας, 
με αποτέλεσμα να βιώσουν την εμπειρία τού να είσαι βουλευτής, έστω για μια μέρα. Με τον τρόπο 
αυτό η συμμετοχή των μαθητών στις διαλέξεις αποκτά έναν διαδραστικό χαρακτήρα, που ενισχύει 
την επίτευξη του μορφωτικού σκοπού της επίσκεψής τους στη Βουλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την 
έναρξη της νέας βουλευτικής συνόδου η διάλεξη στην αίθουσα της ολομέλειας θα εμπλουτιστεί με τη 
χρήση οπτικοακουστικού υλικού (παρουσίαση βίντεο, power point κ.ά.). 

Επίσης, οι μαθητές και φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτές τις ξεναγήσεις έχουν την ευκαιρία να 
επισκεφτούν, πέρα από την αίθουσα της ολομέλειας, και άλλους χώρους του κτιρίου του κοινοβουλίου, 
όπως τις αίθουσες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, το Αίθριο της Βουλής, την Αίθουσα Τύπου κ.ά. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επισκέψεις αυτές πύκνωσαν σε αξιοσημείωτο βαθμό και καλύπτουν όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προδημοτική έως και την ανώτατη. Συγκεκριμένα, κατά την 
παρελθούσα σύνοδο επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο για επιτόπου ενημέρωση χίλιοι επτακόσιοι δύο 
(1 702) μαθητές και φοιτητές από τριάντα εννιά (39) εκπαιδευτήρια.

Ξεναγήσεις άλλων ομάδων

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον για αυτής της φύσεως τις επισκέψεις άρχισε να επιδεικνύεται 
και από άλλες ομάδες/φορείς τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, το 
κοινοβούλιο επισκέφθηκαν και έτυχαν ξενάγησης σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις μαθητές και 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 
Επίσης, κατά την παρελθούσα σύνοδο τη Βουλή επισκέφθηκαν και έτυχαν ξενάγησης μαθητές και 
εκπαιδευτικοί από το 26ο Γυμνάσιο Αθηνών (Μαράσλειο), το 2ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο 
Ιωαννίνων, καθώς και αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι από τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και τον 
δήμο Κιλκίς, Γερμανός ξεναγός από το πρακτορείο «Studiosus Reisen», Ελλαδίτες τουρίστες κ.ά. 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στις 27 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της ολομέλειας το καθιερωμένο 
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εκπαιδευτικό σεμινάριο για φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου του επιστημονικού κλάδου της 
Πολιτικής Επιστήμης και των Ευρωπαϊκών Σπουδών. Το σεμινάριο, που διεξάγεται σε ετήσια βάση 
εδώ και χρόνια, διοργανώνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής έδρας «Jean Mon-
net (2001)» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο της 
Βουλής και αρμόδιους διευθυντές υπηρεσιών της Βουλής για θέματα που αφορούν το νομοθετικό 
σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τις διεθνείς 
σχέσεις του κοινοβουλίου, καθώς και τις σχέσεις του με την ΕΕ.

Πρακτική άσκηση φοιτητών 

Και κατά την απελθούσα βουλευτική σύνοδο συνεχίστηκε η καθοδήγηση και στήριξη φοιτητών για 
πρακτική άσκηση στη Βουλή είτε έπειτα από εισήγηση των πανεπιστημίων όπου φοιτούν είτε με δική 
τους πρωτοβουλία.

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα XIX.

Η. Επισκέψεις/Ξεναγήσεις εκπαιδευτηρίων και άλλων στη Βουλή
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Θ. Πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήματα

Διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων - Υποστήριξη στους χρήστες 

Kατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η Υπηρεσία Επικοινωνίας παρείχε υποστήριξη σε περίπου διακόσιους 
ογδόντα (280) χρήστες των ηλεκτρονικών συστημάτων (προσωπικούς υπολογιστές, δίκτυο-διαδίκτυο, 
Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό εξοπλισμό) και είχε τη 
διαχείριση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου, των διακομιστών δικτύου, των διακομιστών 
Φακέλου της Κύπρου και Βιβλιοθήκης, τη διαχείριση των δύο συστημάτων Wi-Fi και την ομαλή λειτουργία 
του δωματίου διακομιστών στη βάση προτύπων και στη βάση των οδηγιών της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας.

Ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας

Συνεχίστηκε η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας μέσω του καναλιού της Βουλής 
στο YouTube, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και της ιστοσελίδας της Βουλής και η παροχή 
στο ΡΙΚ και τα ιδιωτικά κανάλια σήματος για τηλεοπτική μετάδοση. Το ΡΙΚ μεταδίδει τις συνεδρίες σε 
τακτική βάση από το κανάλι ΡΙΚ2.

Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης

Συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής και προστέθηκαν στην ψηφιακή 
συλλογή ακόμα εκατό πενήντα (150) τόμοι υλικού που ενδιαφέρει κυρίως ερευνητές και φοιτητές.

Παράδοση υπολογιστών στη Διοίκηση Αεροπορίας

Τον Οκτώβριο του 2018 παραδόθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ενενήντα (90) αποσυρθέντες 
επιτραπέζιοι υπολογιστές για περαιτέρω χρήση στην Εθνική Φρουρά-Διοίκηση Αεροπορίας.

Σύστημα Αποστενογράφησης Πρακτικών

Τον Ιούνιο του 2019 προκηρύχθηκε και κατακυρώθηκε προσφορά για την εξασφάλιση σύγχρονου 
Συστήματος Αποστενογράφησης Πρακτικών, το οποίο αναμένεται να εγκατασταθεί σύντομα.

Σεμινάρια για τη χρήση του συστήματος «η-Συνεργασία»

Με στόχο την αποφασιστική μείωση της διακίνησης έντυπου υλικού και δεδομένης της απόφασης για 
διεξαγωγή των συνεδριών της ολομέλειας με τη χρήση των ψηφιακών εγγράφων, διεξήχθη σειρά 
παρουσιάσεων για τη χρήση του συστήματος «η-Συνεργασία» για τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς 
συνεργάτες από τις 16 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 19 Ιουλίου 2019 και για τους λειτουργούς της Βουλής 
από τις 17 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 24 Ιουλίου 2019. Η πρόσβαση στο σύστημα αυτό μπορεί να γίνεται 
εντός και εκτός της Βουλής, εντός και εκτός Κύπρου. 

Μελέτη για το σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Ολοκληρώθηκε και παρελήφθη μελέτη της PricewaterhouseCoopers (PWC) για ολοκληρωμένο 
σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που περιλαμβάνει συνδυασμό υπαρχουσών και νέων 



102

Θ. Πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήματα

διευκολύνσεων, από την οποία άρχισαν να υλοποιούνται η πρώτη και η δεύτερη φάση. 

Ετοιμασία αίθουσας ολομέλειας για συνεδρίες με ψηφιακό υλικό

Τον Αύγουστο του 2019 ολοκληρώθηκε η καλωδιακή εγκατάσταση σε όλα τα έδρανα των βουλευτών, 
για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο σύστημα «η-Συνεργασία», με τη χρήση του οποίου θα διεξάγονται οι 
συνεδρίες της ολομέλειας, καθώς και η υποδομή για την εγκατάσταση Wi-Fi αποκλειστικά για τον σκοπό 
αυτό. Παράλληλα, αναμένεται η προμήθεια εξήντα (60) φορητών υπολογιστών. Απώτερος στόχος οι 
εργασίες της ολομέλειας με τη νέα βουλευτική σύνοδο να διεξάγονται χωρίς καμία χρήση χαρτιού.

Σύνδεση του κυρίως κτιρίου της Βουλής με το Σπίτι του Πολίτη 

Ζητήθηκε η σύνδεση του κυρίως κτιρίου της Βουλής με το αναπαλαιωθέν σπίτι και η εγκατάσταση 
υποδομών για τον εξοπλισμό του Σπιτιού του Πολίτη. Σύντομα θα ολοκληρωθούν οι υπό αναφορά 
εργασίες, ώστε να είναι όλα σε λειτουργία με την παράδοση του έργου.

Εξοπλισμός στη νέα πτέρυγα 

Τον Ιούνιο του 2019 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση υποδομών, εξοπλισμού και τηλεφώνων στα 
γραφεία της νέας πτέρυγας του κτιρίου της Βουλής.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-exchange

Άρχισε και ολοκληρώνεται, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, η μετατροπή του 
web-mail των βουλευτών σε exchange για την ευκολότερη χρήση του από κινητά και tablets.

Σχεδιασμός εξοπλισμού του νέου κτιρίου

Αναπροσαρμόστηκαν οι ανάγκες του νέου κτιρίου της Βουλής στον σχεδιασμό της υποδομής 
πληροφορικών και ηλεκτρονικών συστημάτων τόσο σε σχέση με τις σύγχρονες απαιτήσεις όσο και με 
τις διαφοροποιήσεις του σχεδίου του κτιρίου. 

Διάφορα θέματα

Παρασχέθηκε τεχνική στήριξη σε συνέδρια και εκδηλώσεις της Βουλής, εσωτερικά και διεθνή, και 
στήριξη σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας.

Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τακτική ενημέρωση ερωτηματολογίων διεθνών και ευρωπαϊκών 
οργανισμών για θέματα ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ανταπόκριση σε αιτήματα άλλων κοινοβουλίων 
για παροχή πληροφοριών σε θέματα καλής πρακτικής και άλλα.

Στην ομαλή, ασφαλή και αποτελεσματική ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών θα συμβάλει σημαντικά 
η πλήρωση των τριών θέσεων Λειτουργού Επικοινωνίας και δύο Βοηθών Διεκπεραίωσης και θα 
αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες της υποστελεχωμένης Υπηρεσίας Επικοινωνίας. 
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Κατά την υπό επισκόπηση Τρίτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου συνήλθαν οι ειδικές 
ετήσιες σύνοδοι της Βουλής των Γερόντων, της Κυπριακής Παιδοβουλής, της Κοινωνίας των Πολιτών 
και της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών συνέχισε την 
παροχή τεχνοκρατικής στήριξης για την πραγματοποίηση των ετήσιων αυτών συνόδων.

Βουλή των Γερόντων

Πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2018 υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής η 20ή 

Πανηγυρική Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής, θεσμός 
που πρωτοξεκίνησε το 1999. Στη σύνοδο αυτή παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος 
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του συντονιστικού σώματος της Βουλής 
των Γερόντων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στα πλαίσια της συνόδου αυτής συζητήθηκε το θέμα «Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες» με 
βάση τις εκθέσεις των Επιτροπών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων. Στην 
εν λόγω σύνοδο έγινε διάλογος, αντηλλάγησαν απόψεις και εισηγήσεις σε ζητήματα που αφορούν 
μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ατόμων, τη μείωση των λιστών αναμονής, την 
παραχώρηση φαρμάκων, τη μηχανογράφηση των ιατρικών φακέλων, την πλήρη στελέχωση των 
αγροτικών ιατρικών κέντρων, την καθιέρωση της κοινοτικής νοσηλευτικής ιατρικής φροντίδας, 
την αναγνώριση της καρδιοπάθειας ως χρόνιας ασθένειας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το 
επίδομα φροντίδας, τους εγκλωβισμένους, την επαναφορά των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, τα 
προβλήματα επιβίωσης, την ασφάλιση οδηγών, την ψυχαγωγία των ηλικιωμένων κ.ά.

Η σύνοδος αυτή ήταν πανηγυρική με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των είκοσι χρόνων από τη 
δημιουργία της Βουλής των Γερόντων. Στο πλαίσιο της πανηγυρικής αυτής συνόδου έγινε παρουσίαση 
της πορείας της λειτουργίας της Βουλής των Γερόντων από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα και στο 
πλαίσιό της επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στον Πρόεδρο της Βουλής, καθώς και σε πρωτεργάτες 
του θεσμού που συνέβαλαν με την παρουσία και την προσφορά τους στη θεμελίωση του θεσμού της 
Βουλής των Γερόντων.

Κυπριακή Παιδοβουλή

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018 η Β΄ Τακτική Πανηγυρική Σύνοδος της Η΄ Βουλευτικής 
Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής. Η ολομέλεια της Κυπριακής Παιδοβουλής, που πραγματοποιείται 
σε ετήσια βάση από το 2001, είχε ως κεντρικό θέμα συζήτησης «Τρόποι επικοινωνίας και ανατροφοδότησης 
μεταξύ Κυπριακής Παιδοβουλής και Βουλής των Αντιπροσώπων». Ειδικότερα, το θέμα αυτό επισημαίνει 
την ανάγκη όπως τα παιδιά έχουν λόγο και ενεργό συμμετοχή σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν και 
τα επηρεάζουν. Γι’ αυτό και οι απόψεις και οι προβληματισμοί τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την 
πολιτεία και συγκεκριμένα από όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και από τη Βουλή και να υπάρχει 
περαιτέρω συνέχεια και ανατροφοδότηση μεταξύ των θεσμών.

Στα πλαίσια της πιο πάνω συνόδου ετοιμάστηκαν και συζητήθηκαν οι εκθέσεις και των πέντε 
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επαρχιακών κοινοβουλευτικών ομάδων που συμμετέχουν στην Κυπριακή Παιδοβουλή. Οι εκθέσεις 
αυτές κάλυψαν ολοκληρωμένα όλες τις πτυχές του κεντρικού θέματος και μέσα από τη συζήτηση 
που διεξήχθη αναπτύχθηκε ένας πλούσιος διάλογος γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά, όσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην πράξη και ιδιαίτερα το δικαίωμά τους 
να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη πάνω σε συνεχή βάση και ολόχρονα.

Στη σύνοδο απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Παιδοβουλής και παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, ο επικεφαλής του Γραφείου Ενημέρωσης του ΕΚ στην Κύπρο, εκπρόσωπος του 
Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι υπουργείων και 
κρατικών υπηρεσιών, βουλευτές, καθώς επίσης εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 
Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, που συντονίζει τις εργασίες της Κυπριακής Παιδοβουλής.

Παράλληλα, στις 12 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της θητείας των 
παιδοβουλευτών της 8ης Βουλευτικής Περιόδου και εγκαθίδρυσης της 9ης Βουλευτικής Περιόδου 
της Κυπριακής Παιδοβουλής και ο Πρόεδρος της Βουλής επέδωσε διπλώματα.

Αξίζει αναφοράς το γεγονός ότι τόσο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών όσο και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 
πραγματοποίησαν συνεδρίες στις οποίες προσκάλεσαν εκπροσώπους της Κυπριακής Παιδοβουλής. 
Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών πραγματοποίησε σχετική συνάντηση στις 18 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο της 
οποίας τέθηκε ανάμεσα σε άλλα και αίτημα για χρηματοδότηση της δράσης της Κυπριακής Παιδοβουλής, 
αίτημα που προωθήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με εισήγηση για ικανοποίησή του. Το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε επιστολή του ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2019 αναφέρει ότι έγιναν 
οι δέουσες ενέργειες, για να περιληφθεί ποσό ύψους €7.000 στον προϋπολογισμό του 2020. 

Πρόσθετα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε σχετικό αυτεπάγγελτο 
θέμα που ενέγραψε η ίδια με τίτλο «Κυπριακή Παιδοβουλή-Εξέταση δύο φορές τον χρόνο των 
συμπερασμάτων της ολομέλειάς της και ο βαθμός υλοποίησής τους από πλευράς όλων των αρμοδίων», 
το οποίο συζητήθηκε στην παρουσία της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του 
Παιδιού, του προέδρου της Κυπριακής Παιδοβουλής, του προέδρου ή εκπροσώπου των επαρχιακών 
κοινοβουλευτικών ομάδων (Λευκωσίας/Κερύνειας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας, Αμμοχώστου), 
των συντονιστών των πιο πάνω επαρχιακών κοινοβουλευτικών ομάδων, του Οργανισμού Νεολαίας 
Κύπρου (ΟΝΕΚ) και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Ι. Βουλή των Γερόντων - Κυπριακή Παιδοβουλή -
   Κοινωνία των Πολιτών - Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων 
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Κοινωνία των Πολιτών

Στις 6 Μαρτίου 2019 έλαβε χώρα η 8η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών με θέμα «Ο εθελοντισμός 
σήμερα: Ρόλοι, ευθύνες, προοπτικές», που είχε συγκληθεί από το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού, για να δώσει φωνή στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ. Στην ειδική αυτή 
σύνοδο πενήντα έξι (56) εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, με την ιδιότητα του βουλευτή 
της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, είχαν την ευκαιρία να προβάλουν μέσα από μεθοδικό τρόπο 
και ειδικότερα μέσα από θεματικούς άξονες τη σημασία του εθελοντισμού στις μέρες μας μέσα από το 
πλαίσιο του ρόλου των ευθυνών και των προοπτικών του θεσμού.

Η ειδική αυτή σύνοδος έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί η ξεχωριστή σημασία του εθελοντισμού στην 
Κύπρο και να καθοριστεί η περαιτέρω πορεία του εθελοντισμού στον τόπο μας και τα προβλήματα 
που αυτός αντιμετωπίζει στην επιτέλεση του ρόλου του. Στο πλαίσιο της συνόδου εγκρίθηκε σχετικό 
έγγραφο εργασίας, στο οποίο γίνονται εισηγήσεις για βελτίωση του θεσμού.

Τις εργασίες της συνόδου κήρυξε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και απηύθυναν 
χαιρετισμούς ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ έγιναν παρεμβάσεις από εκπροσώπους 
κρατικών υπηρεσιών και ειδικότερα των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Εσωτερικών και Υγείας, του ΟΝΕΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και 
από πλευράς του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

Στις 19 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά η Τρίτη Σύνοδος της Βουλής των Νέων 
Αντιπροσώπων. Την έναρξη των εργασιών της συνόδου κήρυξε εκπρόσωπος του Προέδρου της 
Βουλής και ακολούθως η σύνοδος ανέδειξε τη νέα πρόεδρό της. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος 
του ΟΝΕΚ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και η πρόεδρος του Cyprus Youth Diplo-
macy. Η σύνοδος αυτή συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth 
Diplomacy.

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

Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το θέμα που τιτλοφορείται 
«Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της ΕΕ και η διαμόρφωση της 
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης».

Έκθεση της Επιτροπής Εργασίας για το θέμα που τιτλοφορείται «Νέοι Τρόποι και Μορφές 
Εργοδότησης: Οι προκλήσεις για τη γενιά των Millennials».

1.

2.
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3.

4.

5.

Έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικών για το θέμα που τιτλοφορείται «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: 
Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας».

Έκθεση της Επιτροπής Παιδείας για το θέμα που τιτλοφορείται «Σύγχρονο Σχολείο: Ανταπόκριση στις 
ανάγκες όλων των παιδιών/νέων, λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων των παιδιών/νέων». 

Έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα που τιτλοφορείται «Λειψυδρία στην Κύπρο: Ο 
ρόλος, οι ευθύνες και οι ενέργειες των πολιτών και της πολιτείας για την αειφορική διαχείριση του 
νερού».

Τα πορίσματα της συνόδου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Πρόεδρο της Βουλής οι 
διοργανωτές της συνόδου σε τρεις ξεχωριστές συναντήσεις. Παράλληλα, η Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων συναντήθηκε με την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στις 29 Ιανουαρίου 2019, 
όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για την έκθεσή της 
με τίτλο «Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της ΕΕ και η διαμόρφωση 
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης».
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ΙΑ. Εκσυγχρονισμός - Το όραμα της Βουλής

Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις και αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η Βουλή έχει 
θέσει ως όραμά της τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κοινοβουλίου, ώστε να καταστεί πιο 
αποτελεσματικό στην επιτέλεση του ρόλου του και να ενισχυθεί και αναβαθμιστεί ως ο κατεξοχήν 
δημοκρατικός πολιτειακός θεσμός. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες και δράσεις 
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του κοινοβουλευτικού βίου.

1.  Λειτουργικά θέματα
Οι προσπάθειες του Προέδρου και της διεύθυνσης της Βουλής συνεχίστηκαν και κατά την υπό 
επισκόπηση σύνοδο, με στόχο την καθημερινή παρακολούθηση των εργασιών της και την εξεύρεση 
λύσεων μέσα από διάλογο. 

Στον τομέα της παραγωγής νομοθετικού έργου όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, με οδηγίες 
του Προέδρου της Βουλής, μελέτησαν τις εκκρεμότητές τους και είτε απευθύνθηκαν προς 
τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία απέσυραν νομοσχέδια και κανονισμούς που εκκρεμούσαν 
στη Βουλή, αλλά το περιεχόμενό τους ήταν παρωχημένο, είτε προχώρησαν στη μελέτη 
και προώθησή τους στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι 
η Βουλή ψήφισε το 2019 νομοσχέδιο που αφορούσε την κεφαλαιαγορά και εκκρεμούσε από το 
2012, νομοσχέδιο που αφορά τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές που εκκρεμούσε από 
το 2014, νομοσχέδιο που αφορά την κατάργηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση 
και την Κοινωνική Συνοχή του 2015, νομοσχέδιο που αφορούσε τη μεταφορά της αρμοδιότητας 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας από το Τμήμα 
Πολιτικής Αεροπορίας σε κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, θέμα που εκκρεμούσε από το 2016, 
νομοσχέδιο που εκκρεμούσε από το 2015 για τα φάρμακα, νομοσχέδιο για τα στοιχήματα που 
εκκρεμούσε από το 2016 κ.ά. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και σχετικά με εκκρεμούσες προτάσεις νόμου. Συγκεκριμένα, 
προτάσεις νόμου που τροποποιούν τον περί Δήμων Νόμο και τον περί Κοινοτήτων Νόμο, που 
εκκρεμούσαν από το 2010, πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμο, που εκκρεμούσε από το 2017, πρόταση νόμου για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας προσώπων, που εκκρεμούσε από το 2016, ψηφίστηκαν σε νόμους το 2019.

Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς και ότι κατά την Πρώτη, Δεύτερη 
και Τρίτη Σύνοδο η εκτελεστική εξουσία απέσυρε συνολικά πενήντα εννέα (59) νομοσχέδια και 
είκοσι έξι (26) κανονισμούς, καθώς και ενενήντα τέσσερις (94) προτάσεις νόμου, με οδηγίες 
των εισηγητών τους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με τη συνεργασία των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών και των υπηρεσιών της Βουλής.
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   Νομοσχέδια     Προτάσεις Νόμου     Κανονισμοί

Α΄ Συνοδος         17                  36             16

Β΄ Σύνοδος                     17                                        33                                     3

Γ΄ Σύνοδος          25                                       25                                     7

Σύνολο          59                                      94                                     26

Να αναφέρουμε επίσης ότι με οδηγίες του Προέδρου της Βουλής δίδεται προτεραιότητα σε 
νομοσχέδια, προτάσεις νόμου και κανονισμούς που εκκρεμούν εδώ και καιρό. Επίσης, όσον 
αφορά τους κανονισμούς, καταβάλλεται προσπάθεια να συζητούνται κατά προτεραιότητα και 
να μην εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις επιτροπές. Όσον αφορά τα νομοσχέδια 
δίδεται προτεραιτότητα στην εξέτασή τους, ανάλογα με τη χρονολογία κατάθεσής τους. 

Ενδεικτικοί του όγκου των εργασιών που καλείται να διεκπαιρεώσει η Βουλή είναι οι ακόλουθοι 
πίνακες που αφορούν τα νομοσχέδια, τις προτάσεις νόμου και τους κανονισμούς που κατατέθηκαν 
κατά την Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη Σύνοδο και οι αντίστοιχοι νόμοι/κανονισμοί που ψηφίστηκαν/
εγκρίθηκαν. 

   Νομοσχέδια     Προτάσεις Νόμου     Κανονισμοί

Α΄ Συνοδος         216     120           104

Β΄ Σύνοδος                      231                                  118                                   98

Γ΄ Σύνοδος          230                           149                                  137

Σύνολο          677                                  387                                   339

Κατάθεση

   Νομοσχέδια     Προτάσεις Νόμου     Κανονισμοί

Α΄ Συνοδος         210       40           118

Β΄ Σύνοδος                      183                                    64                                   88

Γ΄ Σύνοδος          190                             49                                  121

Σύνολο          583                                  153                                   327

Ψήφιση/Έγκριση
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Η συνεργασία μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ομαλή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέρα από τα 
προαναφερθέντα ζητήματα της μη έγκαιρης κατάθεσης των εναρμονιστικών νομοσχεδίων και των 
προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οι υπουργοί και οι εκπρόσωποί τους 
ανταποκρίθηκαν θετικά στις προσκλήσεις των επιτροπών να παραστούν στις συνεδριάσεις τους ή 
να αποστείλουν στοιχεία και πληροφορίες. Οποιεσδήποτε επιμέρους δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν 
με καλή θέληση από όλες τις πλευρές. Υπήρξε επίσης συνεργασία και συντονισμός της Βουλής 
με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, με στόχο την αποφυγή λαθών κατά τη δημοσίευση των νόμων 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει καθιερωθεί σχετικός 
κώδικας συνεργασίας, ο οποίος αξιολογείται κατά καιρούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βουλή προχώρησε και σε διευθέτηση μιας εκκρεμότητας που αφορούσε 
τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες που εργοδοτούν τα κόμματα, οι βουλευτές ή οι αντιπρόσωποι 
των θρησκευτικών ομάδων, θεσμοθετώντας και το καθεστώς και τους όρους εργοδότησής τους. 
Να σημειώσουμε ότι οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες εργοδοτούνται από το 2001 και έκτοτε, ενώ 
για όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε εκκρεμότητα ως προς το καθεστώς εργοδότησής τους.

2.  Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του Κανονισμού της Βουλής    
     των Αντιπροσώπων
Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο συνεχίστηκε σε διάφορα επίπεδα η συζήτηση για την αναθεώρηση 
και τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, ήτοι τόσο στο επίπεδο 
της συσταθείσας για τον σκοπό αυτό Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση 
και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής όσο και σε επίπεδο Σύσκεψης Αρχηγών και/ή 
Εκπροσώπων Κοινοβουλευτικών Κομμάτων. Ειδικότερα, η ad hoc Επιτροπή υπό την Προεδρία του 
Προέδρου της Βουλής συνήλθε τρεις φορές για τη συζήτηση του υπό αναφορά θέματος, ενώ η 
Σύσκεψη των Αρχηγών και/ή Εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων συζήτησε το ίδιο θέμα 
σε τέσσερις συσκέψεις της.

Όπως είναι γνωστό, απώτερος στόχος παραμένει ο εκσυγχρονισμός και η αναθεώρηση του κανονιστικού 
πλαισίου λειτουργίας τόσο των κοινοβουλευτικών επιτροπών όσο και της ολομέλειας του σώματος 
και η αναβάθμιση της παραγωγής νομοθετικού έργου.

Στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας όλες οι κοινοβουλευτικές πλευρές είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν 
εισηγήσεις για τροποποιήσεις επί του κανονισμού λειτουργίας του σώματος, οι οποίες μελετήθηκαν 
ενδελεχώς επί χάρτου. Συναφώς και ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκάστοτε συζητήσεων, 
συντάσσονταν από τη γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής διάφορα κείμενα εργασίας στα οποία 
ενσωματώνονταν οι προκύπτουσες εκάστοτε αποφάσεις.

Στην παρούσα φάση οι διεργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και το τελικό κείμενο 
εργασίας αναμένεται να τεθεί προς έγκριση από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής με την έναρξη 
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της νέας συνόδου και ακολούθως να υποβληθεί στην ολομέλεια προς επικύρωση δι’ αποφάσεως 
του σώματος. 

Πέραν των βασικών παραμέτρων επί των οποίων εδράζονται οι προωθούμενες τροποποιήσεις, 
οι οποίες αποσκοπούν στη θεσμοθέτηση διακριτών σταδίων συζήτησης και επεξεργασίας των 
νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, έτσι που να διασφαλίζεται 
η εις βάθος μελέτη και ωρίμαση κάθε σχεδίου νόμου, προτού αυτό υποβληθεί στην ολομέλεια του 
σώματος προς ψήφιση, σημαντική πτυχή των υπό προώθηση τροποποιήσεων συνιστά η αλλαγή 
στη διαδικασία υποβολής τροπολογιών επί σχεδίων νόμου από βουλευτές. 

Όπως είναι γνωστό, με βάση την ισχύουσα σήμερα διαδικασία προκύπτουν προβλήματα, ειδικά 
όσον αφορά στην υποβολή τροπολογιών επί νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου μετά τη λήξη της 
συζήτησης των σχεδίων νόμου από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Συναφώς, παρατηρείται το 
φαινόμενο της υποβολής σωρείας τροπολογιών, οι οποίες στην πράξη αποδεικνύεται ότι χρήζουν 
ενδελεχούς μελέτης, πριν να τεθούν ενώπιον του σώματος, έτσι που, ει δυνατόν, να εξασφαλίζονται 
οι απαραίτητες συγκλίσεις. Η κατάθεση μεγάλου αριθμού τροπολογιών, η μη επεξεργασία και μη 
ενδελεχής συζήτησή τους πριν από την υποβολή τους στον Πρόεδρο της Βουλής και συνακόλουθα 
στην ολομέλεια του σώματος, καθώς και οι υφιστάμενες προθεσμίες υποβολής τροπολογιών που 
δεν παρέχουν βάσει της ισχύουσας διαδικασίας τα απαραίτητα περιθώρια της εκ των προτέρων 
συζήτησης και επεξεργασίας τους, έχουν εκ των πραγμάτων ως αποτέλεσμα να ζητείται αναβολή 
της συζήτησης των οικείων σχεδίων νόμου στην ολομέλεια του σώματος και παραπομπή τους εκ 
νέου στις αρμόδιες επιτροπές προς συζήτηση των τροπολογιών. 

Προς αποφυγή του κατ’ επανάληψη παρατηρηθέντος αυτού φαινομένου, το οποίο παρεμποδίζει 
την ομαλή διεκπεραίωση του νομοθετικού έργου, γίνεται εισήγηση για θεσμοθέτηση ενδιάμεσου 
σταδίου συζήτησης τροπολογιών, ήτοι σταδίου το οποίο τοποθετείται μεταξύ της λήξης της 
συζήτησης στην επιτροπή και πριν από την υποβολή του οικείου σχεδίου νόμου στην ολομέλεια του 
σώματος με έκθεση προς ψήφιση. 

Η υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης, σε συνδυασμό με προτάσεις όπως η καθιέρωση των 
διακριτών σταδίων συζήτησης σχεδίων νόμου, ήτοι των σταδίων της συζήτησης επί της αρχής, 
της κατ’ άρθρο συζήτησης και της λήψης τελικών αποφάσεων αναμένεται ότι θα αναβαθμίσουν τα 
μέγιστα την ποιότητα και τις διαδικασίες παραγωγής νομοθετικού έργου. 

3.  Κώδικας Δεοντολογίας
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για προώθηση της 
διαφάνειας, έχει προχωρήσει στη σύνταξη κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών, στον οποίο 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πρόνοιες αναφορικά με την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων, 
την αποδοχή δώρων, φιλοξενίας και άλλων πλεονεκτημάτων, καθώς και τις επαφές με τρίτα μέρη 
που ίσως επιδιώξουν να επηρεάσουν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Το κείμενο του κώδικα 
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δεοντολογίας έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να προωθηθεί για μελέτη και έγκριση από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο. 

4.  Δημιουργία Νομικού Τμήματος 
Η υλοποίηση του πάγιου στόχου για δημιουργία Νομικού Τμήματος στη Βουλή βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο. Συναφώς, έχει ήδη γίνει πρόσληψη οκτώ (8) λειτουργών με νομική κατάρτιση, οι οποίοι 
θα στελεχώσουν τον εν λόγω κλάδο, που ως γνωστό εντάσσεται στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών. Σύντομα αναμένεται το εν λόγω προσωπικό να τεθεί στη διάθεση των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, με σκοπό να συνδράμει στην παραγωγή αρτιότερου νομοθετικού έργου.  

Με την ευκαιρία αυτή, τονίζεται η ανάγκη όπως η εκτελεστική εξουσία προχωρήσει το ταχύτερο 
σε επίλυση του προβλήματος της κακονομίας με την καθίδρυση ειδικής επιτροπής υπερκείμενης 
των υπουργείων κατά το πρότυπο ανάλογης επιτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου (Law Commission), 
με αρμοδιότητα την επιμέλεια των νομοσχεδίων και κανονισμών από πάσης απόψεως, γλωσσικής 
συντακτικής, νομικής και νομοτεχνικής πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή. Κρίνεται συναφώς 
ότι με τον τρόπο αυτό θα κατατίθενται στη Βουλή νομοσχέδια και κανονισμοί που θα παρουσιάζουν τα 
λιγότερα δυνατά προβλήματα, γεγονός που θα διευκολύνει τα μέγιστα το έργο της ίδιας της Βουλής, 
αλλά και το οποίο θα συμβάλει επίσης στην παραγωγή αρτιότερου νομοθετικού έργου.

5.  Διοικητική και οικονομική αυτονομία της Βουλής 
Η διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων της Βουλής προϋποθέτει την 
ανεξαρτητοποίηση του κοινοβουλίου από την εκτελεστική εξουσία και την αυτονόμησή της τόσο σε 
επίπεδο οικονομικό όσο και σε επίπεδο λειτουργικό/διοικητικό, θέμα που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό 
αίτημα της Βουλής. Η αυτονόμηση αυτή, της οποίας πρέπει να απολαύει η Βουλή, υπαγορεύεται ακόμα 
από την προβλεπόμενη στο σύνταγμα θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των εξουσιών, που είναι απόλυτη 
στο πολιτειακό μας σύστημα. Η ανεξαρτησία και αυτονομία, οικονομική και διοικητική, θα καταστήσει τη 
Βουλή ευέλικτη και αποτελεσματική, ικανή να ανταποκρίνεται στις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες 
και θα ενισχύσει το κοινοβουλευτικό έργο. 

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας της νομοθετικής εξουσίας από οικονομική και 
οργανική άποψη εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή σχετική τροποποίηση του συντάγματος, με 
τρόπο ώστε «ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων, συντασσόμενος από τον Πρόεδρο 
της Βουλής σύμφωνα με τις ευρύτερες δημοσιονομικές συνθήκες και τηρουμένων των εκάστοτε 
καθοριζομένων από την Εκτελεστική Εξουσία ανωτάτων ορίων δαπανών, να συνιστά διακριτό μέρος 
του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας, να υποβάλλεται στη Βουλή προς έγκρισιν δι’ αποφάσεως 
λαμβανομένης κατά τη συνήθη διαδικασία υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στη σύνταξή του, ακολούθως δε να καταχωρίζεται αυτούσιος στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας 
για το οικονομικό έτος στο οποίο ούτος αφορά και με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
να καθίσταται κατά πάντα εκτελεστός.
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Περαιτέρω νόμος θέλει προβλέψει τα περί της εκτελέσεως του προϋπολογισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και περί της καθιδρύσεως αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, ως και περί 
οποιουδήποτε άλλου συναφούς ζητήματος επί τω σκοπώ διασφαλίσεως της πλήρους οικονομικής 
αυτονομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων».

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

Η Παράλληλη Βουλή στόχο έχει την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία 
και τους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η πολιτότητα, η συμμετοχική δημοκρατία, ο 
πλουραλισμός και η διαφάνεια. Οι βουλευτές ως οι κατεξοχήν εκφραστές της λαϊκής κυριαρχίας, 
συμπληρωματικά με το αμιγώς νομοθετικό έργο που παράγουν και την κοινοβουλευτική 
δραστηριότητα που αναπτύσσουν, θα αφουγκράζονται σε ένα νέο συντεταγμένο πλαίσιο τις 
ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τα προβλήματα των πολιτών, θα συμβάλλουν στην επίλυσή 
τους και θα συνδιαλέγονται μέσα από ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας και διαλόγου με τους πολίτες. 

Περαιτέρω, η Βουλή, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη και παραγωγή στον τόπο μας εξειδικευμένης 
γνώσης και τεχνογνωσίας, αλλά και συσσωρευμένης εμπειρίας, θα λειτουργήσει ως καλός 
αγωγός, αξιοποιώντας τις δυνατότητες αυτές προς όφελος της κοινωνίας σε οργανωμένη και 
τακτική βάση. Ειδικότερα, η Παράλληλη Βουλή, λειτουργώντας ως κινητήριος μοχλός προώθησης 
των συμφερόντων της κοινωνίας και της πολιτείας και ως συνδιαμορφωτής του κοινοβουλευτικού 
και εν γένει πολιτικού γίγνεσθαι, φιλοδοξεί αφενός να καταστήσει την κοινωνία ενεργό δρώσα στις 
παγκόσμιες εξελίξεις που συντελούνται και αφετέρου να ενεργοποιήσει τους ίδιους τους πολίτες, 
ώστε αυτοί να μην παρακολουθούν παθητικά ως απλοί θεατές όσα διαδραματίζονται και τους 
αφορούν. Κατ’ αυτό τον τρόπο παραγωγικές δυνάμεις απ’ όλα τα στρώματα της κοινωνίας, αλλά 
και ομάδες πολιτών και μεμονωμένα πρόσωπα μέσα από κοινές συνέργειες θα συμβάλουν στην 
πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό.

Η Παράλληλη Βουλή θα λειτουργήσει με τις πιο κάτω θεματικές:

Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Ως απότοκο των συνεδρίων που διοργάνωσε το κοινοβούλιο για την Τέταρτη Βιομηχανική 
Επανάσταση η εν λόγω Βουλή στόχο έχει να αναδείξει τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας 
και της ψηφιακής διακυβέρνησης στην καθημερινότητα του πολίτη, στη διασύνδεση με την 
επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη.

Βουλή για τον Πολιτισμό 
Στόχος η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προώθηση έργων 

α.

β.
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σύγχρονου πολιτισμού μέσα από την ανάπτυξη και εδραίωση της πολιτισμικής δημοκρατίας ως 
προϋπόθεσης και προέκτασης ταυτόχρονα της πολιτικής δημοκρατίας, που συνεπάγεται έναν 
πολιτισμό ανοικτό για όλους, συμμετοχικό και προσβάσιμο χωρίς αποκλεισμούς, ανισότητες 
και διακρίσεις. 

Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία
Στόχος η ανάδειξη των ευαίσθητων θεμάτων του περιβάλλοντος, της οικολογίας και της 
αειφορίας, αλλά και των σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των 
πολιτών και ταυτόχρονα της ανάγκης άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και των συνακόλουθων αρνητικών επιπτώσεων σε όλον τον πλανήτη.

Βουλή των Πολιτών
Στόχος να δοθεί φωνή σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό οργανωμένων συνόλων των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, καθώς και μεμονωμένων πολιτών που 
έχουν απόψεις και εισηγήσεις τόσο για την επίλυση σοβαρών ζητημάτων που τους απασχολούν 
όσο και για ζητήματα που αντιμετωπίζει ευρύτερα η κοινωνία.

Κυπριακή Παιδοβουλή 
Στόχος η εξέταση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στη σημερινή δύσκολη εποχή 
και η υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπισή τους και ταυτόχρονα η εξοικείωση με τους 
κοινοβουλευτικούς θεσμούς, με απώτερο στόχο τα παιδιά να γίνουν ενεργοί πολίτες με ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.

Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων
Στόχος να δοθεί βήμα στους νέους ηλικίας δεκαοκτώ έως τριάντα πέντε ετών, ώστε να 
εκφράζουν τις απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που τους απασχολούν και ταυτόχρονα 
να υποβάλλουν εισηγήσεις για δημιουργία καλύτερων συνθηκών και προοπτικών για το μέλλον 
τους. Η ενεργοποίηση των νέων ως βασικών πυλώνων της κοινωνίας μέσα από τη συμμετοχή 
τους στη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων είναι επιβεβλημένη, γιατί οι νέοι συνιστούν το πιο 
δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας.

Για υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων θα υπάρχει μόνιμη ομάδα εργασίας και γραμματεία από 
λειτουργούς της Βουλής, για να στηρίζουν και να συντονίζουν τις δράσεις, οι οποίες θα αρχίσουν 
να υλοποιούνται από τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. 

7.  Σπίτι του Πολίτη
Τέλη του 2017 ο Προέδρος της Βουλής ζήτησε να παραχωρηθεί στο κυπριακό κοινοβούλιο η 
διατηρητέα, πλην όμως ετοιμόρροπη, οικία επί της οδού Ομήρου 38, απέναντι από το αρχαιολογικό 
Μουσείο στη Λευκωσία. Αφού έγιναν οι απαραίτητες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας του κτιρίου, 
τον Φεβρουάριο του 2019, έπειτα από μια ταχύρρυθμη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
άρχισαν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της οικίας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στα 
τέλη του προσεχούς Νοεμβρίου.
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Στο ιστορικό αυτό κτίριο στην καρδιά της Λευκωσίας θα στεγαστεί το Σπίτι του Πολίτη, που θα 
ενισχύσει την προσπάθεια της Βουλής για ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης του κοινοβουλίου 
με τους πολίτες και την κοινωνία. Ο χώρος θα είναι διασυνδεδεμένος ηλεκτρονικά με τη Βουλή 
και οι πολίτες που θα τον επισκέπτονται θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα όσα αφορούν το 
κοινοβούλιο: τις εργασίες και το νομοθετικό του έργο, την ιστορία του, την ψηφιοποιημένη 
βιβλιοθήκη του. Εκεί θα φιλοξενούνται επίσης εκθέσεις, εκδηλώσεις και ημερίδες της Βουλής και 
θα εκτίθενται και θα διατίθενται στο κοινό οι εκδόσεις του κοινοβουλίου. 

Στόχος η ενίσχυση της διαφάνειας και της αδιάλειπτης, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του 
πολίτη για τα κοινοβουλευτικά δρώμενα και κατά συνέπεια η αύξηση της συμμετοχικότητας των 
πολιτών στο πολιτικό γίγνεσθαι.

8.  Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες (blockchain) - Εθνική   
     Στρατηγική για την Κύπρο
Οι Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) και η αλυσίδα 
συστοιχιών (blockchain), αποτελούν τον πυρήνα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Σε 
συνέχεια των δύο συνεδρίων που διοργάνωσε η Βουλή το 2017 και το 2018 με θέμα την Τέταρτη 
Βιομηχανική Επανάσταση και την ανάγκη άμεσης λήψης δράσης για τη μετάβαση της Κύπρου 
στις καινοτόμες και πιο παραγωγικές δομές που εισάγει η νέα βιομηχανική επανάσταση, έπειτα 
από πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και σε συνεργασία με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών, συζητήθηκε στις 19 Ιουλίου 2018 
η προοπτική ανάπτυξης των τεχνολογιών «blockchain» στην Κύπρο, η οποία και τέθηκε στη 
συνέχεια σε έμπρακτη εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018 
αποφασίστηκε η σύσταση της Ad Hoc Ομάδας Εργασίας για την Ανάπτυξη της Τεχνολογίας 
Blockchain με την εφαρμογή πιλοτικών έργων σε υπηρεσίες του κράτους, καθώς και με 
την εισαγωγή των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων. Η ολοκληρωτική εφαρμογή της 
τεχνολογίας αυτής στον τρόπο λειτουργίας κρατικών και ιδιωτικών υπηρεσιών αναμένεται να 
αλλάξει ριζικά τις δομές, τον τρόπο οργάνωσης και τη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών.

Η ad hoc ομάδα εργασίας, που αποτελείται από άτομα που προέρχονται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Οικονομικών, την ΕΚΚ, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τον Παγκύπριο 
Δικηγορικό Σύλλογο, τον ΣΕΛΚ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, δημιούργησε τρεις υποομάδες 
εργασίας, με στόχο τη δημιουργία και συγγραφή της εθνικής στρατηγικής της ΚΔ που αφορά τις νέες 
τεχνολογίες DLT και blockchain. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Βουλή με εκπροσώπους της συμμετείχε 
στις συζητήσεις σε όλες τις υποομάδες εργασίας που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο, τις εφαρμογές 
στον χρηματοοικονομικό τομέα και τις τεχνολογικές εφαρμογές στον δημόσιο τομέα.
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Στις 10 Δεκεμβρίου 2018 η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Υπουργείο Οικονομικών 
πραγματοποίησαν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες, 
blockchain», στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», όπου με τη συμμετοχή και τη συμβολή 
εξειδικευμένων εισηγητών και συμμετεχόντων εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν απόψεις σχετικά με 
τις επιδράσεις των νέων αυτών τεχνολογιών σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Υλοποιώντας την απόφαση για δημιουργία δικτύου συνεργασίας των φορέων η ad hoc ομάδα 
εργασίας προχώρησε στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τις Αποκεντρωμένες 
Τεχνολογίες (blockchain), ώστε σε τοπικό επίπεδο να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν τάχιστα 
και ομαλά οι νέες τεχνολογίες. Η εθνική στρατηγική θα συμβάλει στην προσπάθεια της χώρας μας 
για μια ψηφιακή μεταμόρφωση, παρέχοντας το αναγκαίο πλαίσιο, καθώς και έναν οδικό χάρτη, 
προς εξερεύνηση των εφαρμογών της DLT και της τεχνολογίας «blockchain» σε διάφορους τομείς, 
προς τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αλλά και προς την αντιμετώπιση των όποιων πιθανών 
κινδύνων και απειλών. Κύριος στόχος είναι η συμπόρευση της χώρας μας με το διεθνές τεχνολογικό 
και ψηφιακό επαναστατικό ρεύμα και η ενεργός και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή της σε αυτή την 
αλλαγή αντιλήψεων και πρακτικών.

Στις 18 Ιουνίου 2019 η εθνική στρατηγική για το blockchain εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
προκειμένου η Κύπρος να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει προορατικά τις ευκαιρίες και τις 
προκλήσεις που αντιπροσωπεύουν οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες «blockchain». Πρωταρχικός 
στόχος είναι η παροχή υποστήριξης και η προώθηση των απαραίτητων ενεργειών, προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η μετάβαση στις νέες τεχνολογίες, όπως επίσης η αναγνώριση των κύριων 
εφαρμογών που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα πλαίσια ενός χρονοδιαγράμματος δώδεκα έως 
δεκαοκτώ μηνών. H στρατηγική περιλαμβάνει τον απαραίτητο προγραμματισμό, καθώς και τις 
διάφορες προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο δημόσιος τομέας της Κύπρου θα 
είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη δυναμική της DLT.

Η στρατηγική παρουσιάζει το όραμα της Κύπρου για την DLT, που αποτελεί μέρος του ευρύτερου 
οράματος της Κύπρου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπρόσθετα, η στρατηγική περιέχει ένα 
πλαίσιο και έναν οδικό χάρτη για εφαρμογές σε διάφορους τομείς στα πλαίσια της βελτιστοποίησης 
των διαδικασιών και της οικονομικής αποδοτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και αντιμετωπίζοντας 
τους κινδύνους που προκύπτουν από την εμφάνιση των νέων προϊόντων που κάνουν χρήση της 
τεχνολογίας αυτής.

Σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό, η 
Κύπρος επιθυμεί να στηριχθεί πάνω στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, προκειμένου να 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας η Κύπρος 
στοχεύει στη μεταμόρφωση της οικονομίας υιοθετώντας καινούρια μοντέλα τα οποία θα συμβάλουν 
στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
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9.  Πολιτική Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας - Γραφείο  
     Προέδρου Βουλής των Αντιπροσώπων
Το Γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, διαπιστώνοντας την ανάγκη βελτίωσης 
και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του και των διαδικασιών μέσω των οποίων διεκπεραιώνει 
καθημερινά την αποστολή του, εφαρμόζει από τον περασμένο Μάιο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001: 2015, και τον Ιούλιο του 2019 
εξασφάλισε και τη σχετική πιστοποίηση από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Η Πολιτική Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αναπτύσσεται και στηρίζεται σε βασικές αρχές και 
προθέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες του Γραφείου. Ανάμεσα στις βασικές 
αυτές αρχές είναι η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, η καθιέρωση και παρακολούθηση 
στόχων ποιότητας, η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων συνεχούς βελτίωσης, η ικανοποίηση 
των αναγκών, απαιτήσεων και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών, η παροχή όλων των 
απαραίτητων πόρων για την πιστή εφαρμογή του συστήματος, καθώς και η καθημερινή εφαρμογή 
της πολιτικής του στη συμπεριφορά του προσωπικού και στις αποφάσεις που λαμβάνει.

Όσον αφορά στις προθέσεις, πρέπει τόσο η διεύθυνση του Γραφείου όσο και το προσωπικό να 
κατανοούν τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την 
επίδοση του Γραφείου και να εφαρμόζουν σύστημα μέτρησης και ανάλυσης των στόχων ποιότητας, 
βασισμένο σε κριτήρια που αφορούν τη λειτουργία και την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, 
μέσω της Πολιτικής Διαχείρισης της Ποιότητας εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σύστημα λήψης 
διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, εκπαιδεύεται και ενημερώνεται το προσωπικό σχετικά 
με θέματα ποιότητας, με στόχο να ενσωματώνεται η ποιότητα στις καθημερινές λειτουργικές 
πρακτικές.

Η όλη προσπάθεια αναφορικά με την εφαρμογή Πολιτικής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
δεσμεύει τη διεύθυνση και όλο το προσωπικό του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Η εν λόγω πολιτική αναθεωρείται ετησίως, κατά τη διοικητική ανασκόπηση που 
διεξάγεται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα και η χρησιμότητά της.

10.  Φάκελος της Κύπρου 

Στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοκόλλων που υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για εκπλήρωση της εξαγγελθείσας 
δέσμευσής τους όπως το υλικό του Φακέλου της Κύπρου για την τραγωδία του 1974 δοθεί στη 
δημοσιότητα, ώστε να τερματισθεί μια ιστορική εκκρεμότητα, κατά την απελθούσα βουλευτική 
σύνοδο εκδόθηκαν οι πρώτοι έξι τόμοι του πολύτομου και πολύτιμου αυτού έργου.

Συγκεκριμένα, τέλος Οκτωβρίου 2018 εκδόθηκαν οι τέσσερις πρώτοι τόμοι, με συνεκδότες τη 
Βουλή των Ελλήνων και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε κάθε τόμο προτάσσεται σύντομος 
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πρόλογος, που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης και ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης. 

Την 1η Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Βουλής μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο και παρέδωσε τους εν 
λόγω τόμους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Αργότερα την ίδια ημέρα ο 
Πρόεδρος της Βουλής παρέδωσε τους πρώτους τέσσερις τόμους στους αρχηγούς ή εκπροσώπους 
όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων σε συνάντησή τους στη Βουλή. Ταυτόχρονα, όλο το 
υλικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου. Μέχρι την άνοιξη του 2019 ο Πρόεδρος της 
Βουλής παρέδωσε τους πρώτους τέσσερις τόμους στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β΄, 
στους πρώην Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργο Βασιλείου και αείμνηστο Δημήτρη 
Χριστόφια, στον Γενικό Εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη, στους πρώην Προέδρους της Βουλής 
των Αντιπροσώπων κ. Βάσο Λυσσαρίδη, αείμνηστο Αλέξη Γαλανό και κ. Μάριο Καρογιάν, στους 
Κυπρίους ευρωβουλευτές, στους επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας, στους δύο πρώην Γενικούς 
Εισαγγελείς κ. Αλέκο Μαρκίδη και Πέτρο Κληρίδη, στον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, 
στο Κρατικό Αρχείο, στις βιβλιοθήκες κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων, καθώς και στις 
δημοτικές βιβλιοθήκες όλων των δήμων περιλαμβανομένων των κατεχόμενων δήμων. 

Τον Μάρτιο του 2019 ολοκληρώθηκε η έκδοση του πέμπτου και του έκτου τόμου του Φακέλου 
της Κύπρου, των οποίων το υλικό επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την έκδοση των επόμενων δύο τόμων, του έβδομου 
και του όγδοου, οι οποίοι αναμένεται πολύ σύντομα να κυκλοφορήσουν. Στο παρόν στάδιο συνεχίζονται 
οι εργασίες για την ετοιμασία των επόμενων τόμων, του ένατου και του δέκατου. Σημειώνεται ότι 
πρόκειται για πολύτομο έργο [τριάντα (30) περίπου τόμοι], που υλοποιείται σταδιακά.

11.  Έναρξη του προγράμματος «Η Βουλή στα Σχολεία των 
       Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών»
Παρά το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια για επισκέψεις/
ξεναγήσεις μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στη Βουλή, έχει διαπιστωθεί ότι η 
μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε σχολεία ακριτικών/απομακρυσμένων περιοχών και στο κτίριο της 
Βουλής καθιστά σχεδόν ανέφικτη την επιτόπου επίσκεψη και ενημέρωση των μαθητών αυτών των 
σχολείων. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει εξαγγείλει από την προηγούμενη βουλευτική 
σύνοδο την καθιέρωση του προγράμματος «Η Βουλή στα Σχολεία των Ακριτικών/Απομακρυσμένων 
Περιοχών». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού λειτουργοί της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών 
και Εκδόσεων της Βουλής θα μεταβαίνουν (για 2-3 ημέρες) σε δημόσια σχολεία δημοτικής και 
μέσης εκπαίδευσης ακριτικών ή απομακρυσμένων περιοχών που αδυνατούν λόγω μεγάλης 
απόστασης να επισκέπτονται τη Βουλή και θα πραγματοποιούν σύντομες διαλέξεις στους 
μαθητές για τον πολιτικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου. Οι διαλέξεις 
αυτές θα υποστηρίζονται από την προβολή ενημερωτικού υλικού για το έργο της Βουλής σε 
ηλεκτρονική μορφή. Παράλληλα, θα προσφέρονται στους μαθητές φάκελοι που περιλαμβάνουν 
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γραφική ύλη, παιχνίδια και έντυπα με πληροφοριακό υλικό για τη Βουλή, τα οποία ήδη διατίθενται 
στους μαθητές που επισκέπτονται τη Βουλή. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν πρώην, τέως 
και νυν βουλευτές από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Οι μαθητές των απομακρυσμένων 
σχολείων θα έχουν έτσι την ευκαιρία να συναντήσουν πρώην ή/και νυν μέλη της Βουλής, που θα 
βρίσκονται στη διάθεσή τους, για να απαντήσουν σε ερωτήσεις τους σχετικά με το κοινοβούλιο, 
αλλά και τις προσωπικές τους εμπειρίες. Στόχος οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις να μην 
αποτελούν πλέον εμπόδιο στην ενημέρωση κανενός μαθητή σχετικά με τη νομοθετική εξουσία 
του τόπου του.

Κατά την απελθούσα σύνοδο έχει γίνει όλη η σχετική έρευνα και προετοιμασία, καθώς και οι 
απαραίτητες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ώστε 
να καταστεί εφικτή η έναρξη του προγράμματος το σχολικό έτος 2019-2020.

12.  Τήρηση αποστενογραφημένων πρακτικών των συνεδριάσεων  
       των κοινοβουλευτικών επιτροπών
Αναφορικά με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, 
παρά το γεγονός ότι ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρει ρητά ότι «τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών τηρούνται συνοπτικά» και ότι «κατ’ εξαίρεση 
μια επιτροπή μπορεί, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα του 
συζητούμενου θέματος, να διατάξει την τήρηση κατά λέξη πρακτικών», συνεχίζεται δυστυχώς η 
κατά λέξη τήρηση πρακτικών στις περισσότερες συνεδριάσεις. Η κατάχρηση της συγκεκριμένης 
πρόνοιας του κανονισμού θεωρείται λανθασμένη και επιβάλλεται να τερματιστεί.

13.  Κτιριακές εγκαταστάσεις
Κατά το 2018 εντατικοποιήθηκαν οι επαφές για προετοιμασία της διαδικασίας προκήρυξης 
προσφορών για ανέγερση του νέου κτιρίου της Βουλής, μια προσπάθεια που είχε αρχίσει από το 
1994. Οι συναντήσεις και συζητήσεις αφορούσαν κατά κύριο λόγο την επιλογή του χώρου ανέγερσης 
του κτιρίου, τον καθορισμό του προϋπολογισμού του έργου, την επικαιροποίηση των μελετών 
που είχαν γίνει στο παρελθόν, καθώς και την ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος. 
Η συγκεκριμένη διαδικασία κρίθηκε αναγκαία, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που 
επήλθαν όλα αυτά τα χρόνια στις λειτουργικές ανάγκες του κοινοβουλίου, στην τεχνολογία, στην 
ασφάλεια και στην ενεργειακή απόδοση.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη κατέστη δυνατή ύστερα από συστηματικές επαφές του Προέδρου της 
Βουλής με τους αρμόδιους υπουργούς και αλλεπάλληλες συσκέψεις της Υπηρεσίας Οικονομικής 
Διαχείρισης της Βουλής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων 
και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Επικοινωνιών, Μεταφορών 
και Έργων, του Τμήματος Δασών, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Εθνικής Αρχής 
Ασφάλειας και των ιδιωτών αρχιτεκτόνων του έργου. Το έργο προκηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2019, 
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αλλά οι προσφορές που υποβλήθηκαν ήταν κατά 40% περίπου πιο υψηλές από το προϋπολογισμένο 
ποσό, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού. Αναμένεται ο διαγωνισμός να 
επαναπροκηρυχθεί μετά από διαβουλεύσεις με την αγορά.

Το δεύτερο έργο που απασχόλησε τη Βουλή κατά το 2018-2019 ήταν η τριώροφη δυτική επέκταση 
του υφιστάμενου κτιρίου της Βουλής. Στόχος της επέκτασης ήταν η μερική απάμβλυνση του 
στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει το κοινοβούλιο, καθώς και η ενίσχυση των μέτρων 
ασφαλείας του κτιρίου με τη δημιουργία νέου χώρου για τη φρουρά της Βουλής και τοποθέτηση 
ακτινοδιαγνωστικής μηχανής ελέγχου εμπορευμάτων. Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης της 
Βουλής είχε σειρά επαφών με τα αρμόδια τμήματα της κυβέρνησης, τον δήμο Λευκωσίας και τους 
ιδιώτες μηχανικούς για προκήρυξη του έργου και έναρξη εργασιών εντός του 2018, ενώ παράλληλα 
ανέλαβε και ολοκλήρωσε όλες τις απαιτούμενες προκαταρκτικές εργασίες προετοιμασίας του 
χώρου ανέγερσης της επέκτασης. Συμμετείχε δε στις εβδομαδιαίες συνεδρίες εργοταξίου καθ’ 
όλη τη διάρκεια των εργασιών για υλοποίηση του έργου για επίλυση των προβλημάτων που 
παρουσιάζονταν. Η εκτέλεση του έργου άρχισε τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιούνιο του 2019 
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στη Βουλή.

Το τρίτο έργο της Βουλής είναι το διατηρητέο κτίριο επί της οδού Ομήρου 38. Πρόκειται για 
αναπαλαίωση της διατηρητέας οικοδομής, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως το Σπίτι του Πολίτη. 
Το έργο αυτό, αφού έγιναν οι απαραίτητες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας του κτιρίου εντός 
του 2018, προκηρύχθηκε με μια ταχύρρυθμη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. Οι εργασίες 
άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2019 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης οκτώ μηνών.

Πέραν των μεγάλων προαναφερθέντων έργων η Βουλή προχώρησε και στην αντικατάσταση 
του στεγάστρου του Αιθρίου στο υφιστάμενο κτίριο και στην τοποθέτηση αντιανεμικού 
παραπετάσματος για προστασία του αίθριου χώρου κατά τους χειμερινούς μήνες από τη βροχή και 
τον άνεμο. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
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