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Παράρτημα II
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 
Επίσκεψη στο φυλάκιο Κ3 του 291 Τακτικού Συγκροτήματος Μάχης στο Αβδελλερό.
(19.12.2018)

Επίσκεψη στο στρατόπεδο Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου της Ελληνικής Δύναμης 
Κύπρου στη Μαλούντα.
(21.12.2018)

Επίσκεψη στο φυλάκιο 302 του 386 Τάγματος Πεζικού (ΕΣ) της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού.
(21.12.2018)

Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας.
(10.7.2019)

Συνάντηση με τους νεοσυλλέκτους στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» (Παφιακό).
(16.7.2019)

Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού.
(16.7.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.
(14.1.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.
(13.11.2018)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Επίσκεψη στο μεταλλείο Στρογγυλού στον Μαθιάτη.
(3.10.2018)

Επίσκεψη στην Πόλη Χρυσοχούς.
(2.5.2019)

Επίσκεψη στην Αργάκα.
(2.5.2019)

Επίσκεψη στο Γεωπάρκο UNESCO Τροόδους.
(1.7.2019)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου της Διερευνητικής Επιτροπής 
για τους Αγνοουμένους.
(2.10.2018)

Επίσκεψη στον συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου στον δήμο Λατσιών.
(13.11.2018)

Επίσκεψη στον συνοικισμό Αποστόλου Ανδρέα στον δήμο Λατσιών.
(13.11.2018)

Επίσκεψη στον συνοικισμό Αποστόλου Λουκά στον δήμο Λατσιών.
(13.11.2018)

Επίσκεψη στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα.
(26.2.2019) 

Επίσκεψη στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.
(26.2.2019)

Επίσκεψη στον προσφυγικό συνοικισμό Ζήνωνα στη Λάρνακα.
(26.2.2019)

Επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο συνοικισμού Καψάλου.
(7.5.2019)

Επίσκεψη στον Κυβερνητικό Οικισμό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ.
(7.5.2019)

Επίσκεψη στον συνοικισμό αυτοστέγασης Πάνω Πολεμιδιών.
(7.5.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
(4.7.2019)

Επίσκεψη στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ στην Παλόδεια.
(4.7.2019)

Παράρτημα II
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς της.
(27.9.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς της.
(18.10.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς της.
(8.11.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Άμυνας αναφορικά με την προώθηση κανονισμών 
από το Υπουργείο Άμυνας που να διέπουν την πρόσληψη και τους όρους υπηρεσίας των 
συμβασιούχων οπλιτών, ως η αναληφθείσα δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας κατά τον χρόνο 
εισαγωγής του θεσμού των συμβασιούχων οπλιτών.
(21.3.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς της.
(6.6.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

Ενημέρωση της επιτροπής για την έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την 
εμπορία προσώπων.
(10.9.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής για την έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την 
εμπορία προσώπων.
(8.10.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής όσον αφορά τα θέματα της εμπορίας και της εκμετάλλευσης 
προσώπων και της προστασίας των θυμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.
(22.10.2018)

Γεύμα εργασίας με την Ευρωπαία Συντονίστρια Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων κ. 
Μύρια Βασιλειάδου.
(1.11.2018)

Συνάντηση με την Ευρωπαία Συντονίστρια Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων κ. Μύρια 
Βασιλειάδου.

Παράρτημα III
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
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Παράρτημα III

(28.1.2019)

Ενημέρωση για τη δημιουργία «Σπιτιού της Γυναίκας» και τη γενικότερη στήριξη των γυναικών 
σε κάθε επαρχία.
(25.2.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων αναφορικά με τον απολογισμό 
της δράσης του Γραφείου της.
(4.3.2019)

Συνάντηση της επιτροπής με τα μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής μετά από την τελευταία 
τακτική σύνοδο της Κυπριακής Παιδοβουλής, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, με κεντρικό 
θέμα «Τρόποι επικοινωνίας και ανατροφοδότησης μεταξύ Κυπριακής Παιδοβουλής και Βουλής 
των Αντιπροσώπων».
(18.3.2019)

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για 
την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 
Πορνογραφίας.
(15.4.2019)

Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται στην εξέταση 
καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)
(9.5.2019)

Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται στην εξέταση 
καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)
(15.5.2019)

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας 
και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά 
στη λειτουργία της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας (ΠΣΟ).
(3.6.2019)

Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται στην εξέταση 
καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα.
(5.6.2019)

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας 
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Παράρτημα III

και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά 
στη λειτουργία της ΠΣΟ.
(10.6.2019)

Συνάντηση με ομάδα γονέων διεμφυλικών παιδιών από την οργάνωση Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου.
(10.6.2019)

Γεύμα εργασίας με τα μέλη της αντιπροσωπίας της Περιφερειακής Επιτροπής Βρετανικών Νήσων 
και Μεσογείου των Γυναικών-Βουλευτών της Κοινοπολιτείας (BIMR CWP).
(13.6.2019)

Γεύμα εργασίας με τα μέλη της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της 
ΚΣΣΕ.
(14.6.2019)

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για 
την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 
Πορνογραφίας.
(1.7.2019)

Συνάντηση με ομάδα γονέων διεμφυλικών παιδιών από την οργάνωση Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου.
(8.7.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
(18.9.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για 
αποφυγή διάδοσης της νόσου της πανώλης στους χοίρους στην Κύπρο.
(9.10.2018)

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
(23.10.2018)

Η διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
(ΠΟΠ) και η εφαρμογή του προτύπου CYS94/1985 του πιο πάνω προϊόντος.
(12.12.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής για τις προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την τιμολόγηση του 
νερού της υπερχείλισης των φραγμάτων Αργάκας, Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και Πομού στην 
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επαρχία Πάφου. 
(29.1.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για τις προθέσεις της κυβέρνησης για την κατασκευή φραγμάτων στις 
κοινότητες Σουσκιούς και Επισκοπής της επαρχίας Πάφου.
(29.1.2019)

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για ανταλλαγή 
απόψεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. 
(12.3.2019)

Ενημέρωση για την πορεία των έργων αναδασμού μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της 
Υπηρεσίας Αναδασμού στις δομές του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως ξεχωριστού 
και εξειδικευμένου κλάδου.
(18.6.2019)

Συνάντηση με τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Στρατηγικής για το Κλίμα 
κ. Artur Runge-Metzger αναφορικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για έναν καθαρό 
πλανήτη.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)
(2.7.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για τις εξελίξεις αναφορικά με την ΚΓΠ μετά το 2020.
(2.7.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ενημέρωση της επιτροπής 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.
(11.9.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής για τη φορολογική πολιτική του κράτους σε σχέση με τα καύσιμα και 
το ενδεχόμενο αναθεώρησής της με σκοπό τη μείωση της τιμής των καυσίμων.
(18.9.2018)

Ενημέρωση για τη βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές.
(25.9.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής για θέματα υδρογονανθράκων.
(12.11.2018)

Παράρτημα III
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Συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα της 
αρμοδιότητας της επιτροπής.
(15.1.2019)

Ενημέρωση για την ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.
(22.1.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υφυπουργό Τουρισμού για τα προσόντα και τον επαναδιορισμό 
τριών προσώπων, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στη συνεδρία του ημερομηνίας 
17 Ιανουαρίου 2019, στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου.
(29.1.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής 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.
(19.2.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής 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.
(26.2.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για θέματα υδρογονανθράκων.
(5.3.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την 
απόφαση απόρριψης της πρότασης του ΧΑΚ για ανάληψη αρμοδιότητας λειτουργού αγοράς 
ηλεκτρισμού.
(9.4.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας σε σχέση με πιθανό άτακτο Brexit.
(9.4.2019)

Ενημέρωση από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα 
προβλήματα και τις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού σε σχέση με τα θέματα εξεύρεσης 
προσωπικού για την τουριστική βιομηχανία.
(16.4.2019)
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Ενημέρωση της επιτροπής για θέματα της αρμοδιότητάς της.
(9.7.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Συνάντηση με τον Πρόεδρο δόκτορα Ali Abdel Aal και αντιπροσωπία του Αιγυπτιακού 
Κοινοβουλίου.
(10.9.2018)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Ομάδας Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου.
(17.9.2018)

Συνάντηση με αντιπροσωπία μελών του κόμματος Φιλελευθέρων του Ηνωμένου Βασιλείου και 
μελών του National Liberal Club-Commonwealth Forum (NLC-CF).
(11.10.2018)

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court of 
Auditors) για το οικονομικό έτος 2016 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών.)
(18.10.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Εξωτερικών για θέματα της αρμοδιότητάς του.
(30.10.2018)

Συνάντηση με την κ. Μαρία Βαμβακινού, μέλος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Αυστραλίας 
και πρώην προέδρου της Ομάδας Φιλίας Αυστραλίας-Κύπρου στο ίδιο κοινοβούλιο.
(13.11.2018)

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Wu Ritu και αντιπροσωπία.
(17.12.2018)

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα απασχόλησης, 
ανάπτυξης και επενδύσεων κ. Jyrki Katainen.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)
(28.1.2019)

Συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.
(29.1.2019)
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας κ. Atef Al Tarawneh 
και αντιπροσωπία της Ομάδας Φιλίας Ιορδανίας-Κύπρου.
(7.3.2019)

Συνάντηση με την Ομάδα Φιλίας Γερμανίας-Κύπρου στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.
(27.3.2019)

Συνάντηση με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ στις συνομιλίες για το Brexit κ. Μισέλ 
Μπαρνιέ.
(20.5.2019)

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης της Κίνας
(CPPCC) κ. Liu Xincheng, καθώς και με μέλη της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Κίνας.
(6.6.2019)

Συναντήσεις της επιτροπής με εκπροσώπους της Γαλλικής Γερουσίας στο πλαίσιο επίσκεψης 
αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Γαλλίας στη Γαλλία.
(18-20.6.2019)

Συνάντηση με την Ομάδα Φιλίας Σερβίας-Κύπρου της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας.
(4.7.2019)

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης της Αρμενίας κ. Ararat Mirzoyan και 
αντιπροσωπία του Αρμενικού Κοινοβουλίου.
(4.7.2019)

Συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Ryszard Bartosik και μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολωνίας-Κύπρου 
στην Κάτω Βουλή της Πολωνίας.
(9.7.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Εξωτερικών για θέματα της αρμοδιότητάς του.
(11.7.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την κρίση στη δημόσια 
εκπαίδευση, τα εργασιακά προβλήματα που δημιουργούνται και τον σεβασμό στην τήρηση των 
θεσμοθετημένων διαδικασιών.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)
(29.8.2018)
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Ενημέρωση για τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της νέας σχολικής χρονιάς.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)
(29.8.2018)

Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την κρίση στη δημόσια 
εκπαίδευση, τα εργασιακά προβλήματα που δημιουργούνται και τον σεβασμό στην τήρηση των 
θεσμοθετημένων διαδικασιών.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)
(31.8.2018)

Ενημέρωση για τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της νέας σχολικής χρονιάς.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)
(31.8.2018)

Προκαταρκτική συνεδρία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων.
(6.11.2018)

Συζήτηση της έκθεσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με 
την προϋπόθεση διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις περιοχές που ελέγχονται από 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας για την παροχή επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας και την ανάγκη 
για υιοθέτηση των εισηγήσεών της.
(5.2.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για τους κανονισμούς και το πλαίσιο αρχών που διέπει/
ρυθμίζει την απόσπαση εργοδοτουμένων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, τη μετακίνηση/
τοποθέτηση εργοδοτουμένων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και ενδεχόμενα προβλήματα που 
δημιουργούνται.
(26.2.2019)

Συνάντηση με αντιπροσωπία υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου για το 2018 και τη 
διατύπωση γνώμης του συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου για 
το 2018.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)
(13.3.2019)

Συνάντηση με αντιπροσωπία υπηρεσιακών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και της δημοσίευσης της «Έκθεσης Κύπρου»,  που προηγείται των ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)
(2.4.2019)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Ενημέρωση της επιτροπής για την πολιτική της κυβέρνησης στο Σχέδιο Πολιτογράφησης 
Επενδυτών από Τρίτες Χώρες.
(17.9.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή του περί Κτηματομεσιτών Νόμου και την 
ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας.
(15.10.2018)

Ενημέρωση για την εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και των 
κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα προβλήματα, τα κενά, τις αδυναμίες, τις ασάφειες και 
τις πολλαπλές ερμηνείες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και την ανάγκη τροποποίησης 
της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής εφαρμογή της.
(3.12.2018)

Ενημέρωση για τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές και παραλείψεις 
των αρμόδιων αρχών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατά 
τον εντοπισμό επικίνδυνων οικοδομών.
(18.3.2019)

Ενημέρωση για την εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και των 
κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα προβλήματα, τα κενά, τις αδυναμίες, τις ασάφειες και 
τις πολλαπλές ερμηνείες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και την ανάγκη τροποποίησης 
της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής εφαρμογή της.
(22.3.2019)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
της Βουλής της Τσεχίας.
(7.5.2019)

Ενημέρωση για την εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και των 
κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα προβλήματα, τα κενά, τις αδυναμίες, τις ασάφειες και 
τις πολλαπλές ερμηνείες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και την ανάγκη τροποποίησης 
της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής εφαρμογή της.
(10.6.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 

Ενημέρωση για τον θεσμό του Εφόρου Ασφαλίσεων.
(12.9.2018)
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Ενημέρωση για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και 
τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.
(26.9.2018)

Ενημέρωση για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και 
τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.
(10.10.2018)

Ενημέρωση για τη λειτουργία του θεσμού του Εφόρου Ασφαλίσεων.
(17.10.2018)

Συνάντηση με εκπροσώπους της Greco σχετικά με τις καταγγελίες για διαπλοκή και 
οικογενειοκρατία στην κυπριακή δικαιοσύνη.
(7.2.2019)

Ενημέρωση για τη λειτουργία του θεσμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
(13.3.2019)

Ενημέρωση για τη λειτουργία του θεσμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.
(27.3.2019)

Ενημέρωση για τη λειτουργία του θεσμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
(10.4.2019)

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Επιτροπής Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.
(8.5.2019)

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ).
(5.6.2019)

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(12.6.2019)

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμου μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον εν λόγω νόμο.
(26.6.2019)

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(3.7.2019)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Ενημέρωση της επιτροπής για το εξαγγελθέν έργο της κυβέρνησης που χρονολογείται από το 
2000 και αφορά τη σύνδεση των δρόμων Λευκωσίας-Τροόδους και των αξονικών δρόμων του 
δευτερεύοντος οδικού δικτύου.
(20.9.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής για το επιτρεπόμενο όριο βάρους το οποίο δικαιούνται να 
μεταφέρουν βαρέα φορτηγά και δη την αύξησή του από 32 τόνους σε 36 τόνους, όπως και για 
το επιτρεπόμενο όριο σε άλλη κατηγορία.
(12.10.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής από την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τις νέες 
συμβάσεις δημόσιων επιβατικών μεταφορών μετά το 2020.
(11.1.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και  Έργων για τις 
νέες συμβάσεις δημόσιων επιβατικών μεταφορών μετά το 2020.
(1.2.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το 
εξαγγελθέν έργο της κυβέρνησης που χρονολογείται από το 2000 και αφορά τη σύνδεση των 
δρόμων Λευκωσίας-Τροόδους και των αξονικών δρόμων του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.
(1.2.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή 
του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμου το 2018.
(1.3.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από την Υφυπουργό Ναυτιλίας για τον απολογισμό των δραστηριοτήτων 
του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.
(29.3.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για τα προβλήματα που προκύπτουν από πιθανή ανεπαρκή 
εξυπηρέτηση του κοινού από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
(12.4.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση Γνωστοποίησης 
από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων για έναρξη της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων 
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Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 [Ν. 47(Ι)/2019], ο οποίος 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29 Μαρτίου 2019.
(14.6.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Ενημέρωση της επιτροπής για εργασιακά θέματα που προκύπτουν για τους ειδικούς 
αστυνομικούς.
(17.10.2018)

Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται στην εξέταση 
καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)
(9.5.2019)

Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται στην εξέταση 
καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)
(15.5.2019)

Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργο Σαββίδη.
(5.6.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court 
of Auditors) για το οικονομικό έτος 2016 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)
(18.10.2018)

Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις αναφορικά με τη δέσμευση της 
κυβέρνησης για το σχέδιο «Εστία» και τον Φορέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
(29.10.2018)

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Wu Ritu και αντιπροσωπία.
(17.12.2018)
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Ενημέρωση της επιτροπής για το σχέδιο «Εστία».
(7.1.2019)

Συνάντηση με κοινοβουλευτικούς συντάκτες που καλύπτουν θέματα της αρμοδιότητας της 
επιτροπής.
(14.1.2019)

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα απασχόλησης, 
ανάπτυξης και επενδύσεων κ. Jyrki Katainen.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)
(28.1.2019)

Συνάντηση με αντιπροσωπία υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου για το 2018 και τη 
διατύπωση γνώμης του συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου για 
το 2018. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
(13.3.2019)

Συνάντηση με αντιπροσωπία υπηρεσιακών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της δημοσίευσης της «Έκθεσης Κύπρου», που προηγείται των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
(2.4.2019)

Συνάντηση της επιτροπής με τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και 
Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.
(3.6.2019)

Συνάντηση της επιτροπής με τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και 
Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.
(10.6.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με το σχέδιο «Εστία».
(4.7.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την κρίση στη δημόσια 
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εκπαίδευση, τα εργασιακά προβλήματα που δημιουργούνται και τον σεβασμό στην τήρηση των 
θεσμοθετημένων διαδικασιών.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
(29.8.2018)

Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τα προβλήματα, τις προκλήσεις και 
τις προοπτικές της νέας σχολικής χρονιάς.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
(29.8.2018)

Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την κρίση στη δημόσια 
εκπαίδευση, τα εργασιακά προβλήματα που δημιουργούνται και τον σεβασμό στην τήρηση των 
θεσμοθετημένων διαδικασιών.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
(31.8.2018)

Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τα προβλήματα, τις προκλήσεις και 
τις προοπτικές της νέας σχολικής χρονιάς.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
(31.8.2018)

Ενημέρωση αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
(5.9.2018)

Ενημέρωση αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
(26.9.2018)

Συνάντηση της επιτροπής με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και 
Ενιαία Εκπαίδευση για ενημέρωση όσον αφορά τις προκαταρκτικές τους εισηγήσεις σε σχέση 
με τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
(3.10.2018)

Ενημέρωση για την ασφάλεια, υγεία και προστασία των μαθητών στις σχολικές μονάδες και η 
ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία.
(10.10.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
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ως προς την εφαρμογή κλιματιστικών συστημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας.
(17.10.2018)

Ενημέρωση αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, τους ελέγχους που διενεργούνται και 
την αστυνόμευση στα σχολεία σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
(17.10.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εκπαίδευση στην Κύπρο και τα μέτρα που η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει.
(24.10.2018)

Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής με τον πρόεδρο και τα μέλη της Κρατικής Υπηρεσίας 
Θρησκευτικών Ζητημάτων της Γεωργίας στην παρουσία των αντιπροσώπων των θρησκευτικών 
ομάδων στην κυπριακή Βουλή.
(25.10.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την εκπαίδευση στην Κύπρο και τα μέτρα που η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει.
(31.10.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής για τον τερματισμό απασχόλησης εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου 
ως απόρροια των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.
(7.11.2018)

Ενημέρωση για τα προβλήματα που παρατηρούνται στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια και 
τρόποι αντιμετώπισής τους.
(7.11.2018)

Ενημέρωση για τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων παγκύπρια.
(14.11.2018)

Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για 
την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση για ενημέρωση όσον αφορά τις τελικές εισηγήσεις τους 
αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει την ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση.
(12.12.2018)

Ενημέρωση για τη συμμετοχή της Κύπρου στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.
(16.1.2019)

Ενημέρωση για την πορεία λειτουργίας και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μουσικό 
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Γυμνάσιο Λάρνακας.
(23.1.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εκπαίδευση στην Κύπρο και τα μέτρα που η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει.
(23.1.2019)

Ενημέρωση αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, τους ελέγχους που διενεργούνται και την 
αστυνόμευση στα σχολεία σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
(30.1.2019)

Ενημέρωση για την πορεία λειτουργίας και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μουσικό 
Γυμνάσιο Λάρνακας.
(6.2.2019)

Εξέταση δύο φορές τον χρόνο των συμπερασμάτων της ολομέλειας της Κυπριακής Παιδοβουλής 
και του βαθμού υλοποίησής τους από πλευράς όλων των αρμοδίων.
(6.2.2019)

Ενημέρωση γύρω από τη διακοπή του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
(13.2.2019)

Συνάντηση της επιτροπής με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία 
Εκπαίδευση για ενημέρωση όσον αφορά την πορεία εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου και των νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν τη λειτουργία της ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης.
(20.2.2019)

Ενημέρωση αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, τους ελέγχους που διενεργούνται και την 
αστυνόμευση στα σχολεία σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
(27.2.2019)

Ενημέρωση και συζήτηση σε σχέση με τους κανονισμούς του νέου συστήματος διορισμού στη 
δημόσια εκπαίδευση.
(6.3.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής όσον αφορά τις συνέπειες του Brexit σε θέματα ανώτερης και 
ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά 
υφιστάμενες εκπαιδευτικές συνεργασίες/συμφωνίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.
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(7.3.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής όσον αφορά τις συνέπειες του Brexit σε θέματα ανώτερης και 
ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά 
υφιστάμενες εκπαιδευτικές συνεργασίες/συμφωνίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.
(8.3.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής όσον αφορά τις συνέπειες του Brexit σε θέματα ανώτερης και 
ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά 
υφιστάμενες εκπαιδευτικές συνεργασίες/συμφωνίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.
(13.3.2019)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 
για θέματα που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης για σκοπούς εμβάθυνσης των σχέσεων των 
δύο επιτροπών.
(17.4.2019)

Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόοδο που έχει συντελεσθεί 
όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί δάσκαλοι μουσικής στα σχολεία, το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων και τη λειτουργία των σχολείων Ριζοκαρπάσου.
(8.5.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής όσον αφορά την ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και τον 
έλεγχο των σχολικών λεωφορείων.
(29.5.2019)

Ενημέρωση για τις εξετάσεις ψυχοτεχνικής δοκιμασίας για εισδοχή στις στρατιωτικές 
σχολές.
(5.6.2019)

Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για την πορεία εφαρμογής των εξετάσεων 
των τετραμήνων στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
(12.6.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης για θέματα που τον αφορούν.
(19.6.2019)

Παρουσίαση του εναλλακτικού προγράμματος φοίτησης του Λυκείου Αγίου Αντωνίου από 

Παράρτημα III

143



•

•

• 

•

•

•

•

•

Παράρτημα III

μέλη της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας.
(20.6.2019)

Ενημέρωση αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, τους ελέγχους που διενεργούνται και 
την αστυνόμευση στα σχολεία σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
(20.6.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από αρμοδίους όσον αφορά την αναβάθμιση της Κυπριακής 
Κρατικής Βιβλιοθήκης και ειδικότερα τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί έως τώρα για 
την προώθηση του όλου θέματος, καθώς και για τις ενέργειες που προγραμματίζουν στο 
άμεσο μέλλον.
(26.6.2019)

Ενημέρωση για θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.
(3.7.2019)

Γενικά θέματα ενημέρωσης που αφορούν τη μέση εκπαίδευση και τα αποτελέσματα των 
παγκύπριων εξετάσεων.
(10.7.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court of 
Auditors) για το οικονομικό έτος 2016 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)
(18.10.2018)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των πράσινων σημείων.
(30.1.2019)

Παρουσίαση, παρόντος και του Προέδρου της Βουλής, από το Ειδικό Σχολείο «Άγιος Σπυρίδωνας» 
Λάρνακας της δράσης με τίτλο «ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ».
(20.2.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για την προτιθέμενη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στις 
κοινότητες Ακρωτηρίου και Μαλούντας.
(6.3.2019)
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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.
(27.3.2019)

Συνάντηση με τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Στρατηγικής για το 
Κλίμα κ. Artur Runge-Metzger αναφορικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για έναν 
καθαρό πλανήτη.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)
(2.7.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Ενημέρωση της επιτροπής για το καθεστώς των περιουσιών των συνεργατικών ιδρυμάτων 
στα κατεχόμενα μετά την αναδιάρθρωση του συνεργατισμού.
(4.9.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής για το καθεστώς των περιουσιών των συνεργατικών ιδρυμάτων 
στα κατεχόμενα μετά την αναδιάρθρωση του συνεργατισμού.
(11.9.2018)

Ενημέρωση για τις σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.
(25.9.2018)

Ενημέρωση για τις σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.
(9.10.2018)

Ενημέρωση για τα προβλήματα παθόντων.
(23.10.2018)

Ενημέρωση για τις σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.
(8.1.2019)

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα της 
προσφυγικής πολιτικής.
(15.1.2019)

Ενημέρωση για τη δυνατότητα στήριξης των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών μέσα από 
ευρωπαϊκά προγράμματα.
(22.1.2019)
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Ενημέρωση της επιτροπής για την κλοπή της καμπάνας του μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονα 
στο κατεχόμενο χωριό Μύρτου.
(5.3.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής γύρω από το θέμα των διαφιλονικούμενων κτημάτων στα κατεχόμενα, 
προβλήματα που υπάρχουν και τρόπους αντιμετώπισής τους.
(19.3.2019)

Ενημέρωση για το έργο της Τεχνικής Επιτροπής σε σχέση με την κατάσταση των μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στα κατεχόμενα.
(26.3.2019)

Συνάντηση της επιτροπής με τον πρόεδρο και τα μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.
(2.4.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για τις εξελίξεις στο θέμα των αγνοουμένων και για το σχέδιο 
δράσης 2019 που έχει εγκριθεί.
(28.5.2019)

Ενημέρωση για τα ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους.
(11.6.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με τη μελέτη 
στατικής επάρκειας των πολυκατοικιών εντός των κυβερνητικών οικισμών.
(18.6.2019)

Ενημέρωση για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πρόσφυγες στους οποίους 
παραχωρήθηκαν τουρκοκυπριακοί γεωργικοί κλήροι για καλλιέργεια ή άλλη οικονομική 
δραστηριότητα, τις πληροφορίες για πώληση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και τους τρόπους αντιμετώπισης των εν λόγω προβλημάτων.
(18.6.2019)

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης IPU κ. Gabriela Cuevas Barron.
(28.6.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών για το νέο στεγαστικό σχέδιο για 
τους πρόσφυγες.
(2.7.2019)

Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολωνίας-Κύπρου στην Πολωνική Βουλή.
(8.7.2019)
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Ενημέρωση για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πρόσφυγες στους οποίους 
παραχωρήθηκαν τουρκοκυπριακοί γεωργικοί κλήροι για καλλιέργεια ή άλλη οικονομική 
δραστηριότητα, τις πληροφορίες για πώληση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και τους τρόπους αντιμετώπισης των εν λόγω προβλημάτων.
(9.7.2019)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Ενημέρωση της επιτροπής για την πορεία εργασιών επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.
(27.9.2018)

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ΓΕΣΥ και τις παράλληλες προσπάθειες στήριξης 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων από μέρους του Υπουργείου Υγείας.
(4.10.2018)

Ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την πολιτική των φαρμάκων σε συνάρτηση με την 
εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
(4.10.2018)

Προκαταρκτική συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Γερόντων.
(8.11.2018)

Συνάντηση της επιτροπής με αντιπροσωπία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).
(29.11.2018)

Ενημέρωση της επιτροπής για τον ιό της γρίπης Α΄.
(7.2.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για τα προβλήματα που προκύπτουν έπειτα από την υποβολή 
παραίτησης ιατρού στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.
(7.2.2019)

Συνάντηση της επιτροπής, στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής, με την Παγκύπρια 
Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων με αφορμή τον μήνα σπάνιων παθήσεων.
(28.2.2019)

Συνάντηση της επιτροπής με τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου.
(9.5.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για τη διαδικασία πρόσληψης στη θέση Γραφέα και Νοσηλευτή 
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στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ).
(10.5.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για την πορεία εφαρμογής του ΓΕΣΥ και τις παράλληλες 
προσπάθειες στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων από μέρους του Υπουργείου Υγείας.
(13.6.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για ασθένειες με κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα, όπως η 
γλουταρική οξυουρία τύπου 1.
(20.6.2019)

Ενημέρωση της επιτροπής για τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με το Κέντρο Προληπτικής 
Παιδιατρικής αναφορικά με την υλοποίηση των ανιχνευτικών προγραμμάτων για νεογνά.
(27.6.2019)

•

•

• 
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•

•

• 

•

•

Παράρτημα IV
ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ενεγράφησαν στο Κεφάλαιο Τέταρτο για συζήτηση στην ολομέλεια 
της Βουλής πέντε (5) νέα θέματα. Από αυτά ολοκληρώθηκε η συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων, 
ενώ ενός (1) εκκρεμεί η συζήτησή του, όπως εμφανίζεται αναλυτικά στο παρόν παράρτημα.

Η μαζική αποστολή επιστολών τύπου ΙΑ από τραπεζικά ιδρύματα σε δανειολήπτες με 
προειδοποίηση για εκποίηση κύριας κατοικίας ή/και μικρής επαγγελματικής στέγης. Οι 
συνέπειες αυτής της εξέλιξης στην οικονομία της Κύπρου και στις ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού.
(Θέμα εγγραφέν εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.05.051.005-2018)
(12.10.2018)
[Έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2018 μαζί με το θέμα «Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε χιλιάδες 
δανειολήπτες και εγγυητές δανείων που επηρεάζονται από την αναδρομική ισχύ του άρθρου 
44Α του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου (νόμος εκποιήσεων)», το 
οποίο είχε εγγραφεί κατά την προηγούμενη σύνοδο.]

Το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο μετά το Brexit.
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.)
(Αρ. Φακ. 23.05.051.006-2018)
(30.11.2018)
(Έληξε στην ολομέλεια της Βουλής στις 14 Ιουνίου 2019.)

Το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό.
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.05.052.001-2019)
(15.3.2019)
(Η συζήτηση του θέματος άρχισε στις 4 Απριλίου 2019 σε έκτακτη συνεδρία της ολομέλειας της 
Βουλής και έληξε στις 12 Απριλίου 2019.) 

Το μέλλον της Ευρώπης.
(Το θέμα ενεγράφη κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου  με εισήγηση του προέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Γιώργου Λιλλήκα 
εκ μέρους της επιτροπής.)
(Αρ. Φακ. 23.05.051.004-2018)
(22.6.2018)
(Έληξε στην ολομέλεια της Βουλής στις 28 Ιουνίου 2019.)

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.
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(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου.)
(Αρ. Φακ. 23.05.052.001-2019)
(15.3.2019)
(Το θέμα θα συζητηθεί από κοινού με την έκθεση της υποεπιτροπής της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού 
προβλήματος.)
(Εκκρεμεί.)
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Οι συμψηφισμοί λογαριασμών στον συνεργατισμό χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των 
πελατών και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από καταχρηστικές και αυθαίρετες 
χρεώσεις ή αυξήσεις σε παρεχόμενες υπηρεσίες από τράπεζες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(6.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.109-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Αλλαγή στον τίτλο έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 8.9.2018. 
Βλέπε σημείωμα ημερ. 11.9.2018.

Οι συμψηφισμοί λογαριασμών στον συνεργατισμό χωρίς προηγούμενη ενημέρωση 
των πελατών και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(6.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.109-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η κατοχή, η διανομή και η εκμετάλλευση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στο χωριό 
Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας, η συσσώρευση μεγάλου αριθμού τεμαχίων σε 
συγκεκριμένα πρόσωπα προς βλάβη άλλων δικαιούχων, οι παράνομες οικοδομές και 
επεμβάσεις στον ποταμό «Περιστερώνα» και στα παρόχθια τουρκοκυπριακά τεμάχια 
και οι βλαπτικές καλλιέργειες για την κτηνοτροφία στην περιοχή επί των ως άνω 
τουρκοκυπριακών περιουσιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(4.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.110-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την εφαρμογή των 
περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Πλαστικής 
Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμών του 2017.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος)
(5.9.2018)

1.

2.

3.
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(Αρ. Φακ. 23.04.035.111-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις 
κοινότητες Πυργών και Κόρνου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της περιοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(5.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.112-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για 
τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για το έτος που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2017.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(22.6.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.113-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(22.6.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.114-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκισης για αποφυλάκιση υπό όρους 
του κ. Ρίκκου Ερωτοκρίτου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Ευανθίας 
Σάββα, Νίκου Κέττηρου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Πανίκου Λεωνίδου)
(5.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.115-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Καταγγελίες εναντίον του διοικητικού συμβουλίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 
Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου, Ζαχαρία 
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  9.

10.

11.

12.

Κουλία, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Γεώργιου Προκοπίου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Παύλου 
Μυλωνά, Αννίτας Δημητρίου, Κωστή Ευσταθίου, Γιώργου Περδίκη, Μιχάλη Γιωργάλλα και 
Άννας Θεολόγου)
(6.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.116-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για δαπάνη ύψους €400.000 προς τον 
νομικό οίκο «Freshfields» για νομικές υπηρεσίες σε σχέση με την πώληση της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Στέφανου Στεφάνου και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(6.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.117-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών και σωμάτων (Δικηγορικός Σύλλογος και 
Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου) σε όσα δημοσιοποιήθηκαν και 
αφορούν στην Κύπρο σε σχέση με την υπόθεση «Paul Manafort».
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Στέφανου Στεφάνου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Γιώργου Περδίκη)
(6.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.118-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ο τρόπος λειτουργίας του βιολογικού σταθμού στην κοινότητα των Αγίων 
Βαβατσινιάς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χρίστου Ορφανίδη)
(6.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.119-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η διαχείριση των κονδυλίων που δαπανούνται για ενοικίαση κτιρίων από κρατικές 
υπηρεσίες και οι σχεδιασμοί του κράτους για στέγαση των κρατικών υπηρεσιών 
σε ιδιόκτητα κτίρια.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(6.9.2018)
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Παράρτημα V

(Αρ. Φακ. 23.04.035.120-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι πληροφορίες για ανεπαρκή έλεγχο που ασκούσε η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών στην Olympic Insurance και η εξεύρεση επαρκών πόρων για την ικανοποίηση 
της δαπάνης που πρέπει να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων για αποζημίωση 179 000 ιδιοκτητών οχημάτων στη Βουλγαρία και 20 000 
στην Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Άννας Θεολόγου)
(6.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.121-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και των κανονισμών 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα προβλήματα, τα κενά, οι αδυναμίες, οι ασάφειες και οι 
πολλαπλές ερμηνείες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη τροποποίησης 
της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής εφαρμογή της.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, Κωστή 
Ευσταθίου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Χρίστου Ορφανίδη, Παύλου Μυλωνά και Λίνου 
Παπαγιάννη)
(10.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.122-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Παρεμβάσεις λειτουργών της Πολεοδομίας σε αρχιτεκτονικά σχέδια που υποβάλλονται 
για σκοπούς αδειοδότησης από αδειούχους αρχιτέκτονες εγγεγραμμένους στο 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού)
(10.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.123-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αγίου Δομετίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(10.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.124-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

13.

14.

15.

16. 
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Παράρτημα V

Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις αναφορικά με τη δέσμευση 
της κυβέρνησης για το Πλαίσιο Εστία και τον Φορέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού)
(10.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.125-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Αναπηρία 2018-2020.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου)
(10.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.126-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η έγκριση από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων 
της ΕΕ στην Κύπρο προϊόντος (ανδρικό ουροδοχείο) το οποίο προσβάλλει τη γυναικεία 
αξιοπρέπεια.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών)
(10.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.127-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το θέμα της 
μαθητικής στολής στα σχολεία μας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(12.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.128-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

α. Ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Άνοιας στην 
 Κύπρο.

β. Η ανάγκη δημιουργίας κέντρου ημερήσιας φροντίδας και στήριξης ατόμων με 
 άνοια και ιδιαίτερα ατόμων με Αλτσχάιμερ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιωργάλλα)
(13.9.2018)

17.

18.

19. 

20.

21.
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(Αρ. Φακ. 23.04.035.129-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την πολιτική των φαρμάκων σε συνάρτηση 
με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, 
Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) 
(13.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.130-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργούνται στη λεωφόρο Μακαρίου στη 
Λάρνακα, οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στα εμπορικά καταστήματα και η ανάγκη 
δημιουργίας παρόμοιων έργων που έγιναν στη λεωφόρο Φανερωμένης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου και 
Ζαχαρία Κουλία)
(13.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.131-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς και το πλαίσιο αρχών που διέπει/ρυθμίζει τα 
ακόλουθα: 
α. Την απόσπαση εργοδοτουμένων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

β. Τη μετακίνηση/τοποθέτηση εργοδοτουμένων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής  
 Υπηρεσίας και ενδεχόμενα προβλήματα που δημιουργούνται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα)
(11.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.132-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Οι καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία, οι ετσιθελισμοί που οδηγούν επιχειρηματίες 
και επενδυτές σε χρεοκοπία με βάση τις διαδικασίες έκδοσης πολεοδομικής άδειας 
και άδειας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για ολοκληρωμένη ξενοδοχειακή 
μονάδα στο Λατσί.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού και Ηλία 
Μυριάνθους)
(18.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.133-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

22.

23. 

24.

25.
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Δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2017.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(30.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.134-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα 
προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για αποφυγή διάδοσης 
της νόσου της πανώλης στους χοίρους στην Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και 
Ευθύμιου Δίπλαρου)
(4.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.135-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

H απαράδεκτη κατάσταση στον τομέα του ελέγχου και της αδειοδότησης μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών ΜΕΑ (drones) για ερασιτεχνικούς και επαγγελματικούς 
σκοπούς-Η ουσιαστική αδυναμία πρόσβασης στη δανειοδότηση στα εν λόγω ΜΕΑ 
και το εν γένει ιδιότυπο καθεστώς κλειστού επαγγέλματος στο οποίο έχει ουσιαστικά 
μετατραπεί ο τομέας ΜΕΑ, που επηρεάζουν την ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα 
και στη νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης ΜΕΑ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(19.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.136-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και  Έργων 
για τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία που δικαιούνται να μεταφέρουν συγκεκριμένες 
κατηγορίες ή συνδυασμοί οχημάτων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων)
(14.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.137-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Οικονομικοί μετανάστες από ευρωπαϊκές χώρες, υπέρμετρο βάρος και ενέργειες 
της πολιτείας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού, Μαριέλλας 
Αριστείδου, Σόλωνα Κασίνη και Μάριου Μαυρίδη)
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(18.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.138-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η καθυστέρηση στην ετοιμασία σχεδίου, ώστε η συνολική καταβολή ΦΠΑ να 
ανέρχεται στο ίδιο ποσοστό, ύψους 5%, για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας για 
σκοπούς ίσης μεταχείρισης των πολιτών μετά την επιβολή του 19% ΦΠΑ στη μη 
αναπτυγμένη οικοδομήσιμη γη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου 
Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά)
(24.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.139-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Η διαχείριση από πλευράς των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας της αποφυλάκισης 
παιδεραστή με προεδρική χάρη, οι συνέπειες από την παράλειψη να τεθεί ο θύτης με 
την αποφυλάκισή του υπό την Αρχή Εποπτείας, καθώς και η παράλειψη να ενημερωθεί 
η οικογένεια του θύματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(26.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.140-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Το πλαίσιο εφαρμογής της εξουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να απονέμει 
χάρη με βάση το άρθρο 53 του συντάγματος σε καταδικασθέντες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(26.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.141-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε πολίτες από την απόφαση για κλείσιμο 
υποκαταστημάτων της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας μετά τη συμφωνία της 
κυβέρνησης με την Ελληνική Τράπεζα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(27.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.142-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)
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Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών)
(22.6.2018)
(28.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.143-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για 
τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2017.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών)
(22.6.2018)
(28.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.144-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συντήρηση του ναού του Αγίου Συνέσιου 
στο Ριζοκάρπασο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία)
(28.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.145-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την απόφαση για μεταφορά 
της 31ης Μοίρας Καταδρομών, που η έδρα της ήταν στο Ζύγι, σε άλλο χώρο και την 
πρόθεση για χρήση του στρατοπέδου για άλλους σκοπούς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά)
(27.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.146-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πλαίσιο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών 
της περιοχής «Κόκκινες» και τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(24.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.147-2018)

35.

36.
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38.
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις επιλογής στείρωσης στα δημόσια 
και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(24.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.148-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η πιθανή παραβίαση προνοιών της Σύμβασης Lanzarote από τις αρχές του κράτους 
σε σχέση με την προστασία θυμάτων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ευανθίας Σάββα)
(24.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.149-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη συνεργασία του 
Υπουργείου Υγείας με το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής αναφορικά με την 
υλοποίηση των ανιχνευτικών προγραμμάτων για νεογνά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου) 
(4.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.150-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της νομοθεσίας «Ο περί 
Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018», που ρυθμίζει ζητήματα 
συστημάτων ασφάλειας για παιδιά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(5.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.151-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Έλλειψη προγραμμάτων απεξάρτησης κλειστού τύπου για ανήλικους και νεαρούς 
ενήλικες χρήστες, όπως επίσης για άτομα που παράλληλα με την εξάρτησή τους 
παρουσιάζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου) 

40.

41.

42.

43.

44.
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(8.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.152-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση για τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην 
κοινότητα Ζυγίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) 
(8.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.153-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού σχετικά με το νέο καθεστώς επιβολής χρεώσεων και προμηθειών από 
τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, καθώς και συμπερίληψης καταχρηστικών ρητρών σε 
συμβάσεις.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Στέφανου 
Στεφάνου, Παύλου Μυλωνά και Μαρίνου Μουσιούττα) 
(2.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.154-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.)

Τα προβλήματα που προκαλούνται από τη μη εξυπηρέτηση των κατοίκων των 
κοινοτήτων, ιδίως των μεγάλων και ακριτικών κοινοτήτων, λόγω της κατάργησης 
των υποκαταστημάτων της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Τα προβλήματα 
επιτείνονται λόγω του ότι στις πλείστες των περιπτώσεων δεν υπάρχει εναλλακτική 
εξυπηρέτηση μέσω άλλου τραπεζικού ιδρύματος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(15.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.155-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας 
για τις εκποιήσεις και το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και οι επιπτώσεις στους 
δανειολήπτες και στην οικονομία γενικότερα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση)
(15.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.156-2018)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Το πρόβλημα που προκύπτει από την καταβολή του κόστους κατασκευής του οδικού 
δικτύου της περιοχής αναδασμού της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(15.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.157-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές με προορισμό την Κύπρο, τα προβλήματα που 
προκύπτουν και οι χειρισμοί της κυβέρνησης για αντιμετώπισή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(15.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.158-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων για τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που δημιουργούνται από τη μη 
υποχρεωτική χρήση αλυσίδας ή άλλων μέσων συγκράτησης των αξόνων στα 
βαρέα οχήματα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντρέα 
Φακοντή, Κώστα Κώστα και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(12.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.159-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με 
τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην 
Κύπρο και τα μέτρα που η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 
Γιώργου Κάρουλλα, Αννίτας Δημητρίου, Πανίκου Λεωνίδου και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(17.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.160-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

H καθυστέρηση που παρατηρείται από μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, όσον αφορά 
την έκδοση διαταγμάτων σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την 
Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(10.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.161-2018)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Ο εξορθολογισμός στην εκπαίδευση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και 
Παύλου Μυλωνά)
(3.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.162-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η αποκοπή σημαντικών κονδυλίων από δημόσιους φορείς, όπως το ΡΙΚ και τον ΘΟΚ, 
όσον αφορά νέες θεατρικές δημιουργίες (π.χ. κυπριώτικο σκετς), με αποτέλεσμα 
τη μείωση νέων παραγωγών και την έλλειψη κινήτρων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(17.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.163-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η προστασία των ανήλικων θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης 
κατά τη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου)
(17.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.164-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τις καταστροφές που άφησε πίσω του ο 
ανεμοστρόβιλος σε χωριά της επαρχίας Λευκωσίας και η προετοιμασία των 
κρατικών υπηρεσιών για αντιμετώπιση μελλοντικά τόσο σοβαρών θεομηνιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Ελένης 
Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα)
(22.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.165-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Αλλαγή τίτλου.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τις καταστροφές που άφησε πίσω του ο 
ανεμοστρόβιλος σε χωριά της επαρχίας Λευκωσίας και η προετοιμασία των 
κρατικών υπηρεσιών για αντιμετώπιση μελλοντικά αντίστοιχων ακραίων καιρικών 
φαινομένων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Ελένης 
Μαύρου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα)
(22.10.2018)

163



58.

59.

60.

61.

62.

Παράρτημα V

(Αρ. Φακ. 23.04.035.165-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση των τεράστιων ζημιών που έχουν 
υποστεί οι αμπελοκαλλιεργητές Πάφου λόγω του περονόσπορου, που οφείλεται 
στις συνεχιζόμενες άστατες καιρικές συνθήκες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, 
Αντρέα Φακοντή και Πανίκου Λεωνίδου)
(4.9.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.166-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σχέση με τη λειτουργία 
των σφαγείων και των κτηνοτροφικών υποστατικών και τα μέτρα που λαμβάνονται 
για προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων)
(23.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.167-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Ενημέρωση για τις συνακόλουθες συνέπειες από την πτώχευση της αεροπορικής 
εταιρείας «Cobalt», ιδιαίτερα προς το επιβατικό κοινό και τους εργαζομένους, και 
οι προβλεπόμενες ενέργειες της κυβέρνησης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου, 
Πανίκου Λεωνίδου και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(19.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.168-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος ψυκτικών και η ανάγκη για κατοχύρωση 
του επαγγέλματος αυτού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου Αδάμου, Αννίτας 
Δημητρίου και Γιώργου Περδίκη)
(23.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.169-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η ανάγκη βελτίωσης και αποδοτικότερης εφαρμογής της διαδικασίας των 
ερωτήσεων-απαντήσεων στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και δεδομένης 
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της μεγάλης καθυστέρησης των απαντήσεων που παρατηρείται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(25.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.170-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Οι παρεμβάσεις της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σε δημοσιογράφους και η 
πιθανή παραβίαση από πλευράς της διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων οι οποίες 
προστατεύουν το δικαίωμα της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Άριστου Δαμιανού και Γιώργου Κ. Γεωργίου)
(25.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.171-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Ενημέρωση σχετικά με το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα 
με το κατά πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε το δημόσιο χρέος, τις αποφάσεις εξόδου 
στις αγορές, την αναχρηματοδότηση και το κόστος δημόσιου χρέους, τα κριτήρια 
επιλογής αποπληρωμής δανεισμών και τις ρήτρες συμβάσεων ομολόγων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(25.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.172-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι αυξημένες τιμές που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα στα τιμολόγια της 
ΑΗΚ στα νοικοκυριά, καθώς και στις επιχειρηματικές μονάδες και η πιθανή αλλαγή 
τιμολογιακής πολιτικής από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Παύλου Μυλωνά, Ζαχαρία 
Κουλία και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(25.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.173-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων παγκύπρια και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, τα 
προβλήματα που προκαλούνται κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και 
η ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίας στεγαστικής πολιτικής και λήψης μέτρων για την 
αντιμετώπισή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(29.10.2018)
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(Αρ. Φακ. 23.04.035.174-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των έργων που εξήγγειλε 
ο Προέδρος της Δημοκρατίας για τον δήμο Γερμασόγειας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Γιώργου 
Τ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά, Κώστα Κώστα και Αδάμου Αδάμου)
(5.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.175-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η ανάγκη που προκύπτει για στήριξη των κατοίκων των ορεινών περιοχών της υπαίθρου 
από τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που επιφέρει η αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου) 
(30.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.176-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν στην εύρυθμη λειτουργία σε τμήματα του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της επαρχίας Πάφου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη 
και Αντρέα Φακοντή)
(2.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.177-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών που τροχοδρομήθηκαν από το 2015 
για συγχώνευση του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου (ΚΥΕ) Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και 
Γερμασόγειας με το Ενιαίο Σχέδιο Νότιου Αγωγού (ΕΣΝΑ).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Γεωργίου, 
Ανδρέα Κυπριανού, Ευθύμιου Δίπλαρου και Ελένης Σταύρου)
(6.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.178-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των αστέγων και τα άμεσα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την ουσιαστική στήριξη των ατόμων αυτών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, 
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Μαρίνου Μουσιούττα, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, Αντρέα Φακοντή 

166



72.

73.

74.

Παράρτημα V

και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(6.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.179-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί δάσκαλοι μουσικής στα σχολεία και 
τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 
Γιώργου Κάρουλλα, Γιώργου Κ. Γεωργίου και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(7.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.180-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του νεοδιορισθέντος γενικού εκτελεστικού 
διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(15.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.181-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Αλλαγή στον τίτλο έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 
17.1.2019. Βλέπε σημείωμα ημερ. 17.1.2019.

Εξέταση θεμάτων που αφορούν τους διορισμούς του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΟΚΥΠΥ), καθώς και το ασυμβίβαστο που προκύπτει για τον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(15.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.181-2018) 
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η ανάγκη τοποθέτησης επαρκούς φωτισμού στους αυτοκινητόδρομους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου, 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Πανίκου Λεωνίδου)
(16.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.182-2018)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Αξιολόγηση της εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου και άλλων προνοιών του περί 
Καταπολέμησης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου 
Δαμιανού, Ευανθίας Σάββα και Νίκου Κέττηρου)
(21.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.183-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Το Υγειονομικό Κέντρο Πλατρών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
των γύρω κοινοτήτων σχετικά με την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(22.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.184-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η πιθανή διασπάθιση δημόσιων πόρων από την ανεπαρκή επίβλεψη των έργων 
ανακατασκευής και διαπλάτυνσης του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού 
(από κόμβο ΓΣΠ μέχρι κόμβο Αλάμπρας).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και της βουλευτού κ. Ελένης Σταύρου)
(22.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.185-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

α. Η ανάγκη επαναλειτουργίας της θαλάσσιας επιβατικής συγκοινωνίας μεταξύ 
 Λεμεσού και Πειραιά.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων)
(1.9.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.334-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

β. Η αναγκαιότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και κατ’  
 επέκταση με την υπόλοιπη Ευρώπη. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Τορναρίτη και 
Αννίτας Δημητρίου)
(25.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.186-2018)

          (Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)
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Η ασφάλεια των μαθητών κατά τη μεταφορά τους σε εκδρομικούς ή άλλους 
χώρους, τα μέτρα που λαμβάνονται και τυχόν προβλήματα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου, 
Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου)
(28.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.187-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για τη συμφωνία Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με το Πανεπιστήμιο 
του Cambridge (Cambridge Assessment International Education και Cambridge 
Assessment English) για την πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στα δημόσια σχολεία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα 
Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου)
(28.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.188-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για την πορεία επέκτασης και αναβάθμισης του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου μετά και την αυτονόμησή του. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην 
προσέλκυση ξένων φοιτητών εξαιτίας της μη αναγνώρισης των πτυχίων του από 
γειτονικές χώρες. Ποιες ενέργειες γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα 
Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου)
(28.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.189-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι αυθαίρετες επεμβάσεις που παρατηρούνται σε δασώδη και κτηνοτροφική περιοχή 
του τουρκοκυπριακού χωριού Καντού στη Λεμεσό.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Κέττηρου, Γιώργου Τ. 
Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα)
(28.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.190-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η απαίτηση από την Altamira της καταβολής μεγάλων χρηματικών ποσών από 
πρόσφυγες γεωργούς ή απογόνους προσφύγων γεωργών, οι οποίοι έλαβαν κρατική 
βοήθεια με το σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης μετά το 1974.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) 
(30.11.2018)
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(Αρ. Φακ. 23.04.035.191-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεγάλη καθυστέρηση μεταφοράς νερού για 
σκοπούς άρδευσης από το φράγμα της Αρμίνου στις κοινότητες Διαρίζου και στην 
περιοχή της Σαλαμιούς της επαρχίας Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη) 
(30.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.192-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Το υψηλό κόστος παραγωγής και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
γεωργοί της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και της ευρύτερης περιοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Λιλλήκα) 
(30.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.193-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Η ανάγκη δημιουργίας κέντρου κοινωνικής υποστήριξης και προσωρινής διαμονής 
αποφυλακισθέντων με προβλήματα ουσιοεξάρτησης, αλλά και ενδιάμεσου χώρου 
προσωρινής διαμονής και υποστήριξης ατόμων που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα 
θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Ελένης Σταύρου) 
(26.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.194-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η πρόνοια και η ακολουθούμενη πολιτική στους κανονισμούς που αφορούν σχέδια 
υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία απαιτείται ως απαιτούμενο προσόν το ίδιο επίπεδο 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας με ξένες γλώσσες και η απαξίωση και η υποβάθμιση 
των επισήμων γλωσσών της Δημοκρατίας που προκαλείται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κωστή Ευσταθίου και 
Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(13.12.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.195-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πορεία 
της ψηφιοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
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(13.12.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.196-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
αναφορικά με την ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς 
σταθμούς. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) 
(3.12.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.197-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
για νέες συμβάσεις δημόσιων επιβατικών μεταφορών μετά το 2020.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων)
(7.12.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.198-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(22.6.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.199-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Αυτεπάγγελτα 2019

Οι διακρίσεις που δημιουργούνται εις βάρος των αναπήρων μετά την έκδοση σχετικού 
διατάγματος από τον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(7.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.001-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)
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Παράρτημα V

Η λειτουργία βουστασίου στην κοινότητα Ποτάμι Λευκωσίας και οι πολλαπλές πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται στο έδαφος και στην ποιότητα ζωής των 
κατοίκων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(16.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.002-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Oι καταγγελίες για διαπλοκή και οικογενειοκρατία στην κυπριακή δικαιοσύνη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως)
(16.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.003-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Κυπριακή Παιδοβουλή - Εξέταση δύο φορές τον χρόνο των συμπερασμάτων της 
ολομέλειάς της και ο βαθμός υλοποίησής τους από πλευράς όλων των αρμοδίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(16.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.004-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για την πορεία λειτουργίας και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
Μουσικό Γυμνάσιο Λάρνακας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα 
Καυκαλιά, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(16.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.005-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς της περιοχής Πιτσιλιάς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, 
Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη)
(17.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.006-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Δήλωση πολιτικής που αφορά την αναθεώρηση/επέκταση των πολεοδομικών ζωνών 
στο χωριό Κούκλια της επαρχίας Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία)
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(17.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.007-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι επιπτώσεις στους δανειολήπτες από την ενδεχόμενη μη αναγνώριση των 
ασφαλιστικών τους συμβάσεων που είναι συνδεδεμένες με τα δάνεια αυτών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου, Μαρίνου 
Μουσιούττα, Άγγελου Βότση, Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά και 
Άννας Θεολόγου)
(21.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.008-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
για τις προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την τιμολόγηση του νερού της 
υπερχείλισης των φραγμάτων Αργάκας, Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και Πομού 
στην επαρχία Πάφου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, 
Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κωνσταντίνου και Ηλία Μυριάνθους)
(22.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.009-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τις 
προθέσεις της κυβέρνησης για την κατασκευή φραγμάτων στις κοινότητες Σουσκιούς 
και Επισκοπής της επαρχίας Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(22.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.010-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Η ανάγκη επίλυσης των εργασιακών διαφορών μεταξύ των λιμενεργατών του Νέου 
Λιμανιού Λεμεσού και της εργοδοτικής πλευράς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα και Ζαχαρία 
Κουλία)
(22.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.011-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
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Οι καταγγελίες της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για τον τρόπο λειτουργίας 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών και τις ενέργειές του σε βάρος των 
τυφλών της Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(22.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.012-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα μέτρα που οφείλει το κράτος να λάβει για τις νεαρές μητέρες, οι οποίες δεν 
καθίστανται δικαιούχες του επιδόματος μητρότητας. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(22.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.013-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η ανάγκη θεσμοθέτησης της παροχής διδακτικών υπηρεσιών από γιατρούς του 
δημοσίου στις ιατρικές σχολές.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 
Αννίτας Δημητρίου και Γιώργου Κάρουλλα)
(23.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.014-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα κριτήρια και η διαδικασία που ακολουθείται για χορήγηση οικονομικής στήριξης 
των Κυπρίων αθλητών από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(24.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.015-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι καταστροφές στο αγροτικό δίκτυο και στις υποδομές κοινοτήτων λόγω των 
έντονων καιρικών φαινομένων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(28.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.016-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Το θεσμικό ζήτημα που προκύπτει με την άρνηση της κυβέρνησης και άλλων 

12.
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15.

16.
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θεσμικών οργάνων να καταθέσουν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων τα 
απαιτούμενα έγγραφα για κοινοβουλευτικό έλεγχο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(9.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.017-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Οι θεσμοί και οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την κυβερνοασφάλεια και την άμυνα 
κατά των οργανωμένων και κακόβουλων υποκλοπών δεδομένων από δημόσιες 
υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(9.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.018-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Η εφαρμογή του Οδηγού Διαβούλευσης του Υπουργείου Οικονομικών από 
τις κρατικές υπηρεσίες πριν την κατάθεση νομοθετημάτων στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(9.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.019-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Η επικινδυνότητα του οδικού δικτύου λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαπλάτυνσης 
του δρόμου που συνδέει την Κυπερούντα με τις κοινότητες Δύμες, Ποταμίτισσα και 
Κάτω Μύλος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(25.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.020-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η καταστρατήγηση του περί Τόκου Νόμου αναφορικά:
α. με το μέγιστο επιτόκιο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε δανειακές συμβάσεις  
 και
β. η υπέρβαση του τόκου στο ποσό του αρχικού χρέους και οι επιπτώσεις στους  
 δανειολήπτες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση και 
Μαρίνου Μουσιούττα)
(28.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.021-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)
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Η αναγκαιότητα σήμανσης της περιοχής «ΧΑΜΙΛΗ» «Blue Lagoon» στον Ακάμα για 
την ασφαλή διέλευση των σκαφών αναψυχής και ο κίνδυνος για δυσφήμιση του 
τουριστικού μας προϊόντος σε περίπτωση ατυχήματος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(29.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.022-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κράτος σε σχέση με την είσπραξη καθυστερημένων 
αμέσως απαιτητών οφειλόμενων ποσών και οι τρόποι αντιμετώπισής του.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, 
Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά)
(4.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.023-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί φορτηγών όσον αφορά τα σκύβαλα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Λίνου Παπαγιάννη)
(30.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.024-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η κατασκευή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων μεταξύ των κοινοτήτων Τρούλλων, 
Αβδελλερού και Κελλιών και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προβλήματα 
που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν στις επηρεαζόμενες ακριτικές κοινότητες της 
επαρχίας Λάρνακας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου, 
Αδάμου Αδάμου, Γιώργου Κάρουλλα και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(30.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.025-2019)

Αλλαγή στους εισηγητές έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών. Βλέπε 
σημείωμα ημερ. 12.6.2019.

Η κατασκευή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων μεταξύ των κοινοτήτων Τρούλλων, 
Αβδελλερού και Κελλιών και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προβλήματα 
που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν στις επηρεαζόμενες ακριτικές κοινότητες της 
επαρχίας Λάρνακας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος)
(30.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.025-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

22.

23.
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Ενημέρωση γύρω από τη διακοπή του προγράμματος μουσικών ταλέντων από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(6.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.026-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα και οι προοπτικές στη λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού 
Ινστιτούτου Κύπρου και η προσφορά του στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η ανάγκη 
περαιτέρω αναβάθμισης του ινστιτούτου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, 
Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Κυριάκου Χατζηγιάννη και 
Μιχάλη Γιωργάλλα) 
(6.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.027-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι καταγγελίες για χαριστικές εξωδικαστικές διευθετήσεις υποθέσεων 
αξιογράφων σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (δικαστές, υπουργοί, δήμαρχοι, 
βουλευτές κ.λπ.) 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(7.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.028-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Ενημέρωση για τη δημιουργία «Σπιτιού της Γυναίκας» και τη γενικότερη στήριξη 
γυναικών σε κάθε επαρχία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών)
(4.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.029-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

H παραχώρηση από τους γονείς σε μοναστήρι νεαρού κοριτσιού και το ενδεχόμενο να 
παραβιάζονται τα δικαιώματα του παιδιού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(4.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.030-2019)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Ενημέρωση για την Έκθεση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που αφορά 
το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη, την καταπολέμηση της εμπορίας και 
εκμετάλλευσης προσώπων και την προστασία θυμάτων. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(4.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.031-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η παραβίαση όρων της συμφωνίας μεταξύ επίσημης και εργατικής πλευράς 
αναφορικά με τους Όρους Απασχόλησης, Αποζημίωσης και Μετάταξης του Ωρομίσθιου 
Κυβερνητικού Προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που απασχολείται 
στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, στο πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισης 
των αερολιμένων από στρατηγικό επενδυτή και ειδικότερα η παράβαση των όρων 
εργασίας εις βάρος ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού στο αεροδρόμιο Πάφου 
από εταιρείες παροχής υπηρεσιών εδάφους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή και 
Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(6.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.032-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

α. Τα κενά και οι αδυναμίες που εντοπίζονται στο σχέδιο παραχώρησης τιμητικού  
 επιδόματος και οι διακρίσεις που προκαλεί ανάμεσα στους δικαιούχους.
 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου)
 (6.2.2019) 
 (Αρ. Φακ. 23.04.036.033-2019)
 
β. Η μη παροχή τιμητικού επιδόματος ανάπηρων πολέμου ή/και του τιμητικού   
 επιδόματος των ατόμων που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά κατά τη διάρκεια  
 της τουρκικής εισβολής σε άτομα που τραυματίστηκαν εν υπηρεσία υπερασπιζόμενοι 
 την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πραξικόπημα.

(11.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.113-2019)

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

31.

32.

33.

178



Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων και επανεξέτασης του ύψους της 
αναλογιστικής μείωσης (πέναλτι) του 12% σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, 
ειδικότερα όσον αφορά σε χαμηλοσυνταξιούχους και εργαζόμενους σε βαριά και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου)
(6.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.034-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικοί βοηθοί και τρόποι αντιμετώπισής τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(6.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.035-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για τις προβλέψεις όσον αφορά τις δεξιότητες που θα είναι αναγκαίες στην 
αγορά εργασίας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και η ανάγκη προσαρμογής 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και 
Αννίτας Δημητρίου)
(6.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.036-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της επιτροπής για την πορεία ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(6.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.037-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

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.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(15.1.2019)
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(Αρ. Φακ. 23.04.036.038-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.)

Το υψηλό κόστος παραγωγής και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
γεωργοί της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και της ευρύτερης περιοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Λιλλήκα) 
(22.1.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.039-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Ενημέρωση για την ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας και η πορεία 
αναβάθμισης της υφιστάμενης κτιριακής δομής του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαριέλλας Αριστείδου, 
Αννίτας Δημητρίου, Στέλλας Κυριακίδου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα και 
Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(13.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.040-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Οι καταγγελίες για χρηματισμό δημόσιων υπαλλήλων και μεροληπτική άσκηση 
καθηκόντων υπαλλήλων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην επαρχία 
Λεμεσού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Παύλου 
Μυλωνά)
(14.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.041-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι συνθήκες λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Αγκλεισίδων 
και οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Κέττηρου, Ευανθίας 
Σάββα, Γιώργου Κ. Γεωργίου, Γιώργου Κάρουλλα, Αννίτας Δημητρίου και Χρίστου Ορφανίδη)
(13.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.042-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Τα ζητήματα που προκύπτουν από την ερμηνεία των νομοθεσιών για την εφαρμογή του 
ΓΕΣΥ και την καταβολή εισφορών, καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου)
(20.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.043-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων σχετικά με τα τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του 
περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων)
(21.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.044-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η δέσμευση της κυβέρνησης να παραχωρήσει ακίνητα τα οποία ανήκουν στην 
πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) σε δήμους και κοινότητες, καθώς και η 
ενέργεια της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) να 
προχωρήσει σε πώληση αριθμού τέτοιων ακινήτων μέσω πλειστηριασμού. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Στέφανου Στεφάνου) 
(14.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.045-2019)

Αλλαγή στον τίτλο έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 6.6.2019. 
Βλέπε επιστολή του βουλευτή κ. Γεώργιου Γεωργίου ημερ. 25.4.2019.

α. Η δέσμευση της κυβέρνησης να παραχωρήσει ακίνητα τα οποία ανήκουν στην 
 πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) σε δήμους και κοινότητες, καθώς και  
 η ενέργεια της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων  
 (ΚΕΔΙΠΕΣ) να προχωρήσει σε πώληση αριθμού τέτοιων ακινήτων μέσω  
 πλειστηριασμού. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Στέφανου Στεφάνου) 
(14.2.2019)

 
β. Η ενδεχόμενη απώλεια κρατικών εσόδων από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε  
 για την πώληση ακινήτων τα οποία ανήκουν στην πρώην ΣΚΤ μέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Γεωργίου)
(6.6.2019)

(Αρ. Φακ. 23.04.036.045-2019)
(Ενεγράφησαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)
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Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με την έκδοση διαβατηρίων και τα ενδεχόμενα 
προβλήματα που προκύπτουν σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη)
(14.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.046-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η επιχειρούμενη λειτουργία μη αδειούχων χοιροστασίων στην κοινότητα Ορούντας 
πολύ πλησίον της οικιστικής ζώνης και οι διαδικασίες εξασφάλισης έγκρισης κατά 
παρέκκλιση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κωστή Ευσταθίου και Ελένης 
Μαύρου)
(18.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.047-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ποια είναι η πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι αφορά την ιλαρά, 
δεδομένης της έκκλησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για λήψη μέτρων από 
τις κυβερνήσεις μετά από θανάτους που έχουν προκληθεί από τη νόσο σε χώρες της 
Ευρώπης. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, 
Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(21.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.048-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου Μακένζυ-Μενεού στη Λάρνακα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χρίστου Ορφανίδη)
(4.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.049-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές και παραλείψεις των 
αρμόδιων αρχών και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και 
κατά τον εντοπισμό επικίνδυνων οικοδομών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών)
(4.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.050-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)
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Εξέταση της ανάγκης δημιουργίας υποδομής πολυθεματικών κέντρων για άτομα με 
αναπηρίες ηλικίας πέραν του 21ου έτους, όπου θα μπορούν να συμβιώνουν ανεξάρτητα 
και να συνεχίζουν την εκπαίδευση και τις δραστηριότητές τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(4.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.051-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Τα πορίσματα της έκθεσης για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού 
εκφοβισμού στα σχολεία και η ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση του φαινομένου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(27.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.052-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Οι αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές που έγιναν πριν από 
την 20ή Ιουλίου 1974, χωρίς να υπάρξει μεταβίβαση της περιουσίας καταχωρισμένη 
στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(5.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.053-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και τα 
μέτρα αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(27.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.054-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών μέσα από την απουσία δομών φιλοξενίας 
για ανήλικους παραβάτες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(4.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.055-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)
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Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, ο κίνδυνος δημιουργίας ολιγοπωλιακών 
καταστάσεων και οι επιπτώσεις στη διαφάνεια, την πλήρη ενημέρωση και τη δημοκρατία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης Μαύρου, Γιώργου Τ. 
Γεωργίου και Ευανθίας Σάββα)
(4.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.056-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Τα προβλήματα επισκεψιμότητας και εμπορικότητας του ιστορικού πυρήνα/εμπορικού 
κέντρου της Πάφου και τρόποι επίλυσης αυτού του προβλήματος. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ηλία Μυριάνθους και Αντρέα 
Φακοντή)
(4.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.057-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ICTS, η οποία έχει 
αναλάβει τη φύλαξη των χώρων των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και 
των χώρων του λιμανιού Λεμεσού και τρόποι αντιμετώπισής τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου)
(5.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.058-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Οι καταγγελίες για τροποποίηση των πολεοδομικών ζωνών στην περιοχή πλησίον 
του υδατοφράκτη Κούρρη, παρά τη διαφωνία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και 
του Τμήματος Περιβάλλοντος, και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για τη ρύπανση του 
νερού του ταμιευτήρα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά, Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(7.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.059-2019)

Αλλαγή στους εισηγητές έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 
11.4.2019. Βλέπε επιστολή του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη ημερ.15.3.2019.

Οι καταγγελίες για τροποποίηση των πολεοδομικών ζωνών στην περιοχή πλησίον 
του υδατοφράκτη Κούρρη, παρά τη διαφωνία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και 
του Τμήματος Περιβάλλοντος, και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για τη ρύπανση του 
νερού του ταμιευτήρα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά, Ειρήνης 
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Χαραλαμπίδου, Στέφανου Στεφάνου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
και Γιώργου Περδίκη)
(7.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.059-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η επικίνδυνη αποθήκευση τόνων πυρίτιδας σε υποστατικό στον δήμο Αραδίππου, οι 
κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων και οι πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(13.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.060-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία και η πληροφόρηση των 
νέων σε θέματα σεξουαλικής υγείας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου, Μιχάλη 
Γιωργάλλα και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(13.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.061-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η πολιτιστική αξία του εκκλησιαστικού μνημείου του σπηλαίου της Παναγίας της 
Χρυσοσπηλιώτισσας στην Κάτω Δευτερά και ο επηρεασμός του από εργασίες που 
διεξάγονται στην περιοχή.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και 
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(13.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.062-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Αλλαγή στον τίτλο και στους εισηγητές. Μεταφέρεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι εργασίες ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών και οι αρνητικές επιπτώσεις που 
πιθανόν να προκύπτουν για το εκκλησιαστικό και πολιτιστικό μνημείο του σπηλαίου 
της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας στην Κάτω Δευτερά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Ζαχαρία Κουλία)
(26.3.2019)
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(Αρ. Φακ. 23.04.036.062-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2017.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(1.2.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.063-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας από τον Υπουργό Άμυνας 
αναφορικά με την προώθηση κανονισμών από το Υπουργείο Άμυνας που να διέπουν την 
πρόσληψη και τους όρους υπηρεσίας των συμβασιούχων οπλιτών, ως η αναληφθείσα 
δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας κατά τον χρόνο εισαγωγής του θεσμού των 
συμβασιούχων οπλιτών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας)
(18.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.064-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Η υλοποίηση του πιλοτικού έργου της λειτουργίας Κλειστού Κέντρου Θεραπείας 
Ανηλίκων με Πρόβλημα Χρήσης/Κατάχρησης Ουσιών Εξάρτησης που ενέκρινε το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 28 Φεβρουαρίου 2019.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου, Στέλλας 
Κυριακίδου και Μαριέλλας Αριστείδου)
(18.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.065-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η παράνομη χρήση τεμαχίων από την εταιρεία «ΣΠΙΘΑ» στον δήμο Κάτω Πολεμιδιών 
και οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της περιοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(13.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.066-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεπαρκή εξυπηρέτηση από τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες του κράτους των κατοίκων της κοινότητας Έμπας στην 
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επαρχία Πάφου και ποιες οι προθέσεις του κράτους όσον αφορά την ένταξη της 
κοινότητας Έμπας στην αστική περιοχή Πάφου για θέματα ταχυδρομείου, όπως 
συμβαίνει και με άλλες κοινότητες (π.χ. Χλώρακας κ.λπ.)
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη)
(15.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.067-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ενημέρωση της επιτροπής για την έξωση του Προσφυγικού Σωματείου «Ελεύθερη 
Ενιαία Καρπασία» από το κτίριο όπου στεγάζεται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(20.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.068-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών 
στην Πάφο, ο ρόλος του δήμου Πάφου και η ανάγκη για εφαρμογή των σχετικών 
νομοθεσιών, καθώς και για διαφάνεια.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κωνσταντίνου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και Ηλία Μυριάνθους)
(20.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.069-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχρονική απομάκρυνση των φυλακίων της 
Εθνικής Φρουράς από την περιοχή του Αγίου Δομετίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, Γεώργιου 
Προκοπίου και Παύλου Μυλωνά)
(21.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.070-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη κτηνοτροφικών λυμάτων στο Δάλι και οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στην υγεία των περιοίκων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Κέττηρου, Αδάμου 
Αδάμου, Ευανθίας Σάββα και Ελένης Μαύρου)
(20.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.071-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)
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Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας και οι 
πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
περιοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Αδάμου 
Αδάμου, Νίκου Κέττηρου, Ευανθίας Σάββα, Αννίτας Δημητρίου και Χρίστου Ορφανίδη)
(20.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.072-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η λειτουργία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(21.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.073-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη σε τέκνα των πλοιοκτητών κυπριακής 
καταγωγής στην Εθνική Φρουρά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου, 
Ζαχαρία Κουλία και Παύλου Μυλωνά) 
(21.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.074-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Η επέμβαση του Τμήματος Δασών στις προστατευόμενες παραλίες ωοτοκίας των 
θαλάσσιων χελώνων της Λίμνης και της Αργάκας στον κόλπο Χρυσοχούς και οι 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(27.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.075-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανάγκη για παροχή αποζημιώσεων σε επηρεαζόμενους εμπορευόμενους 
καταστηματάρχες σε περίπτωση που εκτελούνται δημόσια έργα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(26.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.076-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Οι πληροφορίες για ανέγερση ναού στον δημόσιο κήπο της Πάφου.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(27.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.077-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την υγεία των 
κατοίκων της κοινότητας Πεντακώμου από τα απόβλητα ΧΥΤΥ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(27.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.078-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Θάλασσας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού και του βουλευτή κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου)
(3.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.079-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της επιτροπής γύρω από τη μελέτη για τις συνέργειες μεταξύ των κρατικών 
πανεπιστημίων της Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 
και Πολιτισμού)
(3.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.080-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
για τα προβλήματα που προκύπτουν από πιθανή ανεπαρκή εξυπηρέτηση του κοινού 
από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων)
(15.3.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.081-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Τα δικαιώματα των εκ μητρογονίας προσφύγων που δεν έτυχαν οποιασδήποτε στήριξης 
λόγω της νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι το 2013 και η ανάγκη μελέτης τρόπων στήριξής 
τους στη βάση της νέας νομοθεσίας και κανονισμών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
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Στέφανου Στεφάνου και Νίκου Κέττηρου)
(2.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.082-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2018.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(5.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.083-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Εφαρμογή συμβάσεων μεταξύ του κράτους και των ιατρικών κέντρων «Ογκολογικό 
Κέντρο Τράπεζας Κύπρου» και «Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο».
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία και Γιώργου Περδίκη)
(11.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.084-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Το πρόβλημα των ζωοκλοπών που παρατηρείται στην επαρχία Λάρνακας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, Λίνου 
Παπαγιάννη και Μιχάλη Γιωργάλλα)
(12.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.085-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διαδικασία ελέγχου εταιρειών που 
εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής 
και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, καθώς και στη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άριστου Δαμιανού)
(8.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.086-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η περίπτωση του ιδιωτικού φράγματος στο Χαποτάμι και η διαχείριση του θέματος των 
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παράνομων ιδιωτικών φραγμάτων από την κυβέρνηση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(11.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.087-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Οι διαδικασίες πρόσληψης συνεργατών που ακολουθούνται από την Προεδρία της 
Δημοκρατίας ή/και υπουργούς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, 
Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Γιώργου Περδίκη)
(11.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.088-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 2ας Ιανουαρίου 2019 για αδειοδότηση 
παράνομης μαρίνας στον δήμο Πέγειας κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου και του 
κυπριακού δικαίου και η πιθανότητα εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος 
του δημόσιου συμφέροντος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(11.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.089-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων του επιδόματος τέκνου και μονογονιού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μάριου Μαυρίδη, Μαριέλλας 
Αριστείδου και Ονούφριου Κουλλά)
(16.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.090-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας, 
της γονικής άδειας και της άδειας φροντίδας και η υποχρέωση των κρατών μελών για 
εναρμόνιση εντός τριών χρόνων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Λιλλήκα)
(16.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.091-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
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Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην αξιοποίηση δυο διατηρητέων κτιρίων στο 
κέντρο της Πάφου προς όφελος του κράτους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(22.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.092-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Η λειτουργία των παιχνιδότοπων-λούνα παρκ και τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου)
(22.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.093-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται στην 
εξέταση καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Γεώργιου Γεωργίου και Δημήτρη Δημητρίου)
(2.5.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.094-2019)
(Ενεγράφη στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Νομικών.)

Ενημέρωση για την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την απόφαση 
να μην παραχωρηθεί χρηματική βοήθεια σε εκτοπισθέντες που έχουν ήδη εγκριθεί για 
παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Στέφανου Στεφάνου και Νίκου Κέττηρου)
(2.4.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.095-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη διαδικασία πρόσληψης στη 
θέση Γραφέα και Νοσηλευτή στον ΟΚΥΠΥ
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας)
(7.5.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.096-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ο κίνδυνος που διατρέχουν κατοικημένες περιοχές από τα ξερά χόρτα που περιβάλλουν 
κατοικίες σε αστικά κέντρα.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και της βουλευτού κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(29.5.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.097-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η διαδικασία που ακολουθείται από τα αρμόδια υπουργεία για τη θεσμοθέτηση και 
τον χαρακτηρισμό περιοχής ως ζώνης βαριάς βιομηχανίας, ένεκα των προβλημάτων 
που έχει δημιουργήσει η άτακτη τοποθέτηση εργοστασίων παραγωγής και 
ανακύκλωσης ασφαλτικού σκυροδέματος σε κοινότητες της ευρύτερης περιοχής 
Λευκωσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(29.5.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.098-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η ανάπτυξη της μαρίνας στην Αγία Νάπα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν 
προκύψει από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου και τα μέτρα που λαμβάνει η 
Δημοκρατία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(29.5.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.099-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εικαστικοί καλλιτέχνες στην Κύπρο και τρόποι 
αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 
και Πολιτισμού)
(29.5.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.100-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανάγκη συμπερίληψης της 21ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Ρατσισμού, 
στον κατάλογο των επετείων που τιμώνται στα σχολεία και η προώθηση της 
αντιρατσιστικής συμπεριφοράς και τρόπου σκέψης στον μαθητικό πληθυσμό.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Καυκαλιά και 
Γιώργου Τ. Γεωργίου)
(29.5.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.101-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)
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Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση αποτελεσμάτων σε εξετάσεις βιοψίας 
από τα δημόσια νοσηλευτήρια και οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μάριου Μαυρίδη)
(6.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.102-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Έλεγχος των διαδικασιών αναφορικά με την ανταλλαγή κρατικής γης με ιδιωτική γη 
στην περιοχή Γερμασόγειας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου και 
Γιώργου Περδίκη)
(6.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.103-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Το ενδεχόμενο κατάργησης του ομολόγου κυμαινόμενης επιβάρυνσης λόγω των 
πολλών και σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται στις κυπριακές επιχειρήσεις 
και οι επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από τυχόν κατάργησή του.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση)
(4.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.104-2019)

Αλλαγή στους εισηγητές με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή και έπειτα από απόφαση 
της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 11.6.2019. Βλέπε σημείωμα ημερ. 18.6.2019.

Το ενδεχόμενο κατάργησης του ομολόγου κυμαινόμενης επιβάρυνσης λόγω των 
πολλών και σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται στις κυπριακές επιχειρήσεις 
και οι επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από τυχόν κατάργησή του.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση και 
Γιώργου Περδίκη)
(4.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.104-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για θέματα της αρμοδιότητάς της.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(4.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.105-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)
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Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη, αντιμετώπιση και μείωση των οδικών ατυχημάτων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων)
(7.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.106-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση γνωστοποίησης από τον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων για έναρξη της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 [Ν.47(Ι)/2019], ο οποίος 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29 Μαρτίου 2019.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιωργάλλα)
(7.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.107-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.)

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την αφαίρεση 
του λιθόστρωτου στην πλατεία Τροόδους και την αντικατάστασή του με ασφαλτικό 
σκυρόδεμα, αφού προέκυψαν ζητήματα αδιαφάνειας και πιθανής διασπάθισης δημόσιου 
χρήματος όσον αφορά τη διαχείριση της πέτρας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου)
(6.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.108-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Η στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας)
(6.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.109-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η διεκδίκηση της γης στην οποία έχουν ανεγερθεί συνοικισμοί στέγασης 
προσφύγων, καθώς και η διεκδίκηση αποζημιώσεων και άλλων ωφελημάτων από 
τους Τουρκοκυπρίους ιδιοκτήτες της γης και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση 
για διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Στέφανου Στεφάνου και Νίκου Κέττηρου)
(11.6.2019)
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(Αρ. Φακ. 23.04.036.110-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Προβλήματα σε σχέση με συμψηφισμούς οφειλών και δικαιωμάτων αγροτών προς το 
κράτος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 
Δημήτρη Δημητρίου και Ονούφριου Κουλλά)
(4.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.111-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Το εργασιακό καθεστώς των επιτηρητών καταδίκων-αποφυλακισθέντων επ’ αδεία, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τρόποι επίλυσής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(11.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.112-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

α.   Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη συνεργασία του 
Υπουργείου Υγείας με το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής αναφορικά με την 
υλοποίηση των ανιχνευτικών προγραμμάτων για νεογνά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου)
(4.10.2018)

 
β.    Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Προληπτικής 

Παιδιατρικής και τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση, 
Αντρέα Καυκαλιά, Κώστα Κώστα, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου 
Τ. Γεωργίου, Μαρίνου Σιζόπουλου και Γεώργιου Προκοπίου)
(19.9.2016)

(Αρ. Φακ. 23.04.036.114-2019)
(Ενεγράφησαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για τις ενέργειες που γίνονται από το Υπουργείο Άμυνας για ανάπτυξη 
αμυντικής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας με αξιοποίηση κονδυλίων στα πλαίσια 
της PESCO.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού)
(11.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.115-2019)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της υποστελέχωσης στα ιδρύματα που 
βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για άμεση επίλυσή 
τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Ευανθίας Σάββα)
(11.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.116-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν στη δημόσια υγεία από τη χρήση του δικτύου 5G.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(27.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.117-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας αποφάσισε την από κοινού συζήτηση του θέματος 
με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Η βλάβη στο αντλιοστάσιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας στην Ανθούπολη 
και οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στο περιβάλλον.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(12.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.118-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η αναγκαιότητα ενημέρωσης για αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου την περίοδο 
2000-2013 αναφορικά με την ανταλλαγή ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας με κρατική 
ακίνητη περιουσία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Γεωργίου, 
Αννίτας Δημητρίου και Μάριου Μαυρίδη)
(13.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.119-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

Ενημέρωση από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για την Ευρωπαϊκή 
Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2019 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των 
Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA) και την κατάσταση των εξαρτησιογόνων 
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ουσιών στην Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Γιώργου 
Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(20.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.120-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η ύπαρξη παράνομης κτηνοτροφικής μονάδας στην κοιλάδα του ποταμού Πλατύ εντός 
περιοχής προστασίας της φύσης (Natura 2000) και οι πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(26.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.121-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Η υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας για κατάθεση αληθών στοιχείων στις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές στα πλαίσια των εργασιών τους και ο τρόπος που αυτή 
εφαρμόζεται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 
Πανίκου Λεωνίδου και Γιώργου Περδίκη)
(26.6.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.122-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.)

Η ανάγκη μελέτης των αιτιών των γυναικοκτονιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(1.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.123-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η απόφαση για μετατροπή του κτιρίου «Φιλοξενία» σε δικαστήριο σε συνάρτηση με 
τις ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 
Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου 
Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Άννας Θεολόγου)
(4.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.124-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)
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Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ισότητας 
2019-2022.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(1.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.125-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η κατάσταση των δομών φροντίδας και φιλοξενίας που διατηρεί το Γραφείο Ευημερίας 
στην επαρχία Λάρνακας και η ανάγκη αναβάθμισής τους, ώστε να εξυπηρετούνται τα 
δικαιώματα ενηλίκων και ανηλίκων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(1.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.126-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Τα προβλήματα κοινωνικής επανένταξης που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες που έχουν 
νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Αθαλάσσας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου)
(1.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.127-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Συζήτηση για τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κατά του Ρατσισμού και 
της Μισαλλοδοξίας (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την εφαρμογή 
των συστάσεων που αφορούν την Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
(1.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.128-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των 
Μεταναστών/τριών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)
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(1.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.129-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Καταγγελίες για ρατσιστικές διακρίσεις από το Υπουργείο Υγείας προς παιδιά 
ασθενείς σε σχέση με αποφάσεις για χορήγηση συγκεκριμένων φαρμακευτικών 
αγωγών και/ή θεραπειών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και 
Άννας Θεολόγου)
(1.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.130-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

Η οχληρία που δημιουργείται από τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων στην 
περιοχή Νήσου και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(3.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.131-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόμου σε ό,τι αφορά την ευθύνη των οικονομικών παραγόντων 
(εισαγωγών και κατασκευαστών) για την ανάληψη του κόστους διαχείρισης 
αποβλήτων συσκευασίας για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Αδάμου 
Αδάμου, Ευανθίας Σάββα και Νίκου Κέττηρου)
(3.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.132-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό θόρυβο και ο καθορισμός εθνικών 
οριακών τιμών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος)
(10.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.133-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
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Ασφαλίσεων για τα νέα μέτρα εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέτρα που προτίθεται να 
λάβει η κυβέρνηση για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης οικογενειακής πολιτικής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα, Μαρίνου Σιζόπουλου και Ηλία Μυριάνθους)
(9.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.134-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
(9.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.135-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού για τη δυνατότητα δημιουργίας περιφερειακών κέντρων εκπαίδευσης 
με διετή προγράμματα που αφορούν κλάδους της τουριστικής ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού)
(9.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.136-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η εφαρμογή της Οδηγίας για τα αστικά λύματα 91/271/ΕΟΚ και της σχετικής εθνικής 
νομοθεσίας και τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος για την πλήρη εφαρμογή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)
(17.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.137-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τη 
δυνατότητα μηχανογράφησης της διαδικασίας εγγραφής των μαθητών στα δημόσια 
σχολεία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(17.7.2019)
(Αρ. Φακ. 23.04.036.138-2019)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)
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Θέματα διαγραφέντα

Οι ερωτήσεις του δοκιμίου της Ιστορίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 και οι 
οδηγίες εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για διόρθωσή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου, 
Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου)
(21.6.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.063-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα προβλήματα των αποδήμων σε σχέση με το συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό και η 
ανάγκη εξεύρεσης τρόπων επίλυσής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
(4.7.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.084-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.024-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι σχολών μέσης εκπαίδευσης με 
κυπριακή ιθαγένεια και με έναν γονέα από Ελλάδα όσον αφορά την εγγραφή τους 
σε ελληνικά ΑΕΙ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(7.7.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.115-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η παροχή κινήτρων στους αγρότες και στα νοικοκυριά για αξιοποίηση της χρήσης 
φωτοβολταϊκών. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα, Αντρέα 
Φακοντή, Χριστάκη Τζιοβάνη και Ηλία Μυριάνθους)
(12.7.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.131-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.936-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.)

Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του περί Εταιρειών Νόμου και της 
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ευρύτερης νομοθεσίας που αφορά τις εταιρείες, καθώς και η ενίσχυση του Γραφείου 
του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(12.7.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.134-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.266-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.)

Η δυνατότητα ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στα πλαίσια της εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη των Ευρωπαίων Πολιτών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κώστα, Αντρέα 
Φακοντή, Χριστάκη Τζιοβάνη και Ηλία Μυριάνθους)
(12.7.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.137-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.255-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.)

Η ανάγκη για βελτίωση και αξιοποίηση της περιοχής «Δασούδι» του ΚΟΤ, που 
βρίσκεται στην τουριστική περιοχή του δήμου Γερμασόγειας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση)
(12.7.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.142-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.858-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.)

Το πρόβλημα της μη αναγνώρισης υπηρεσίας στους πρωτοδιόριστους στη δημόσια 
εκπαίδευση οι οποίοι ασκούσαν το φροντιστηριακό επάγγελμα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Τορναρίτη, Κυριάκου 
Χατζηγιάννη, Γιώργου Κάρουλλα και Αννίτας Δημητρίου)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.428-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.078-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
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(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.448-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.732-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η πορεία εφαρμογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Νόμου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού και του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.457-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.743-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η μη εφαρμογή του περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης 
των Δημόσιων Κτιρίων Νόμου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.461-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.750-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η στέγη του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και τον 
προγραμματισμό της κυβέρνησης για τη στέγαση του ΘΟΚ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και 
Χρίστου Ορφανίδη)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.465-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.764-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Το μεγάλο έργο του Αδαμάντιου Διαμαντή «Ο κόσμος της Κύπρου» που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη και η ανάγκη επιστροφής του στην Κύπρο - Οι ενέργειες του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.466-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.765-2011)
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(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων στα νέα ελληνικά και 
τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για 
την αποτελεσματική βελτίωση της διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και 
Χρίστου Ορφανίδη)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.470-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.775-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ασφάλεια των 
σχολείων και των σχολικών χώρων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού και της βουλευτού κ. Ελένης Σταύρου)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.498-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.1028-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανάγκη άμεσης διεξαγωγής έρευνας μετά από πληροφορίες που είδαν το φως της 
δημοσιότητας για υποσιτισμό παιδιών και μέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.503-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.001-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ολοκλήρωση της μετακίνησης της Νοσηλευτικής Σχολής στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου, 
Πανίκου Λεωνίδου και Χρίστου Ορφανίδη)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.508-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.060-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ο τρόπος λειτουργίας του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ 
Κύπρου Λτδ) και η διακρατική συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου, 
Χρίστου Ορφανίδη, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γιώργου Κάρουλλα και Αννίτας Δημητρίου)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.518-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.257-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για την πλήρωση θέσεων 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) στο ΤΕΠΑΚ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Πανίκου Λεωνίδου και 
Χρίστου Ορφανίδη)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.526-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.455-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόσφατη 
υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ΚΟΠ και της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.542-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.290-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Η ανάγκη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 
αναφορικά με τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στην ιατρική σχολή.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου)
(30.8.2016)  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.549-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.039-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Προληπτικής 
Παιδιατρικής και τρόποι αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση, Αντρέα 
Καυκαλιά, Κώστα Κώστα, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και 
Μαρίνου Σιζόπουλου)
(19.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.685-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.128-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)
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Η ανάπτυξη μέσα από συγκεκριμένες δράσεις των ορεινών θερέτρων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.838-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.802-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η ανάγκη δημιουργίας θεσμού επιτρόπου καταναλωτή.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ηλία Μυριάνθους και 
Άννας Θεολόγου)
(20.9.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.843-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.913-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Οι υψηλές τιμές των φυτοφαρμάκων και ο ρόλος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.847-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.1053-2011)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η μη εφαρμογή πολιτικής «ανοικτών αιθέρων» για τον τουρισμό και τα προβλήματα 
που δημιουργούνται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.854-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.244-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού σχετικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα για απασχόληση και ανάπτυξη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.856-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.294-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Λήψη διευκολυνόντων μέτρων από πλευράς εμπορικών τραπεζών για στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν καιρώ οικονομικής κρίσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
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(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.857-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.307-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εμπορία πατατών λόγω χρήσης μη 
εγκεκριμένων από την ΕΕ φυτοφαρμάκων. Κενά και αδυναμίες του Κανονισμού 
της Πράσινης Γραμμής. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού γύρω από τους ελέγχους που διεξάγονται στα 
οδοφράγματα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.858-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.315-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η εισαγωγή των «έξυπνων μετρητών» και οι τυχόν συνέπειες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.862-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.427-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η αναγκαιότητα λήψης μέτρων προς επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.865-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.153-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η πορεία των συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με τις διάφορες χώρες, η 
προοπτική και η συμβολή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.866-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.284-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για τη μέχρι σήμερα πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με την ανάπτυξη και 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.867-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.308-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η αναγκαιότητα δημιουργίας τράπεζας αναπτύξεως.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.868-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.310-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η αδυναμία των κρατικών υπηρεσιών για άσκηση ελέγχου σε αριθμό προϊόντων, με 
αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.869-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.112-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η αναγκαιότητα ρύθμισης με μακροχρόνιο ορίζοντα οφειλών εταιρειών και 
αυτοεργοδοτουμένων προς το κράτος (π.χ. ΦΠΑ, κοινωνικές ασφαλίσεις), με στόχο 
την αποφυγή φυλάκισης πολιτών, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν ένεκα της 
οικονομικής κρίσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους)
(20.9.2016) 
(Αρ. Φακ. 23.04.033.870-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.044-2015)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η αναγκαιότητα μείωσης των τιμών των αγαθών πρώτης ανάγκης (ψωμί, γάλα) ένεκα 
των μειώσεων του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(20.9.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.872-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.021-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Η άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίζουν τα αυτοκίνητα των 
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ηλικιωμένων ατόμων και τα υψηλά ασφάλιστρα που απαιτούν, για να προχωρήσουν 
στην ασφάλισή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.882-2016)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.602-2011, 23.04.241.2006, 23.04.157.2005)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η υψηλή ανεργία και τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.883-2016)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.603-2011, 23.04.357.2006, 23.04.145.2001)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η ανάγκη διαφοροποίησης των κριτηρίων για παραχώρηση κοινωνικής σύνταξης ή 
άλλου επιδόματος σε επαναπατρισθέντες από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα από χώρες 
της Αφρικής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.890-2016)
(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.620-2011 και 23.04.027.033-2010)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης των έκτακτων εργατών πυρόσβεσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.899-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.259-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τα ωφελήματα που παρέχει η Κάρτα Ηλικιωμένων και προοπτικές 
αναβάθμισής της.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.901-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.449-2012)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα για την προσβασιμότητα ατόμων 
με αναπηρίες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, και Ελένης Μαύρου)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.911-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.265-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τη διαδικασία που ακολουθείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος είναι όντως άνεργος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μάριου Μαυρίδη, Μαριέλλας 
Αριστείδου και Σόλωνα Κασίνη)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.912-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.300-2013)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η επιδότηση της απασχόλησης των εποχικών ωρομίσθιων εργατών αντί της απόλυσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Γιώργου Περδίκη)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.916-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.143-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναχαίτιση της αδήλωτης εργασίας.
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μάριου Μαυρίδη, Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Νίκου Νουρή)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.917-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.146-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία κάτω από τις δοσμένες δύσκολες συνθήκες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Νουρή, Μάριου 
Μαυρίδη και Γιώργου Περδίκη)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.918-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.147-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) 
όσον αφορά την υιοθεσία παιδιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Γιώργου Περδίκη)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.920-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.158-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Πιθανά προβλήματα που έχουν προκύψει για τα άτομα με αναπηρίες μετά την εφαρμογή 
του μνημονίου και την αναστολή ή μείωση των επιδομάτων τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.921-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.236-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται στην ασφάλεια και στην υγεία των 
εργαζομένων και των πολιτών σε σχέση με τους χώρους φύλαξης, διακίνησης, 
επεξεργασίας και χρήσης υλικών και αντικειμένων που συνδέονται με τις εργασίες 
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των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο έδαφος και στις θαλάσσιες περιοχές της 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν σχέση με δραστηριότητες που γίνονται από 
οποιουσδήποτε φορείς και αφορούν τους υδρογονάνθρακες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Γιώργου Κ. Γεωργίου)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.923-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.255-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η πρόθεση για μαζικές απολύσεις από εταιρεία στις βρετανικές βάσεις.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.924-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.304-2014)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τη μετακίνηση εργοδοτουμένων 
αορίστου χρόνου στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου, Άγγελου Βότση, Μαρίνου Μουσιούττα, Γιώργου Περδίκη 
και Γεώργιου Προκοπίου)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.928-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.081-2015)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους εργαζομένους από τη μονομερή απόφαση 
των βρετανικών βάσεων για αλλαγή των συμφωνημένων όρων των συλλογικών 
συμβάσεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου και Άγγελου Βότση) 
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.936-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.191-2015)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)
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Τα προβλήματα που προκύπτουν από το καθεστώς εργοδότησης και την εναλλαξιμότητα 
του προσωπικού του Κυβερνητικού Τυπογραφείου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, 
Μαρίνου Μουσιούττα και Γιώργου Περδίκη)
(30.8.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.943-2016)
(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.033.035-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η πορεία υλοποίησης των έργων που περιλαμβάνονται στον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2016.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα 
Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου)
(12.10.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.991-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για τη διάθεση του κονδυλίου για τη φοιτητική μέριμνα που εγκρίθηκε στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό του 2016, τον αριθμό των φοιτητών που επωφελήθηκαν και 
πώς θα αξιοποιηθεί το αδιάθετο ποσό προς όφελος των φοιτητών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου, 
Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου)
(12.10.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.992-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση για τον τερματισμό συμβάσεων παραχώρησης τουρκοκυπριακών 
περιουσιών στον δήμο Πάφου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, 
Στέφανου Στεφάνου, Νίκου Κέττηρου και Αντρέα Φακοντή)
(11.11.2016)
(Αρ. Φακ. 23.04.033.1182-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων.)

Οι καταγγελίες των συνεργατών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) 
για μη καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων και το εργασιακό τους καθεστώς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη, Αντρέα 
Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου)
(22.11.2016)
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(Αρ. Φακ. 23.04.033.1191-2016)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φροντίστριες του καταλόγου των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(4.4.2017)
(Αρ. Φακ. 23.04.034.095-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται από τη συγχώνευση και το κλείσιμο των 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις κοινότητες που είναι απομακρυσμένες 
από τα αστικά κέντρα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Παύλου Μυλωνά, Κώστα 
Κώστα, Αντρέα Φακοντή και Ηλία Μυριάνθους)
(2.10.2017)
(Αρ. Φακ. 23.04.034.328-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους εργαζομένους που εργοδοτούνται από τον/
την αυτοτελώς εργαζόμενο/η σύζυγο, λόγω του ότι εκπίπτουν του δικαιώματος σε 
βασικά ωφελήματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και η ανάγκη τροποποίησης 
της σχετικής νομοθεσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης 
Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου) 
(3.10.2017)
(Αρ. Φακ. 23.04.034.335-2017)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

Η ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού)
(16.5.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.069-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για τη φορολογική πολιτική του κράτους σε σχέση με τα καύσιμα και το 
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ενδεχόμενο αναθεώρησής της με σκοπό τη μείωση της τιμής των καυσίμων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(5.6.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.095-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.)

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη συνεργασία του Υπουργείου 
Υγείας με το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής αναφορικά με την υλοποίηση των 
ανιχνευτικών προγραμμάτων για νεογνά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου) 
(4.10.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.150-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)

Η απαίτηση από την Altamira της καταβολής μεγάλων χρηματικών ποσών από 
πρόσφυγες γεωργούς ή απογόνους προσφύγων γεωργών, οι οποίοι έλαβαν κρατική 
βοήθεια με το σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης μετά το 1974.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) 
(30.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.191-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

Το υψηλό κόστος παραγωγής και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
γεωργοί της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και της ευρύτερης περιοχής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Λιλλήκα) 
(30.11.2018)
(Αρ. Φακ. 23.04.035.193-2018)
(Ενεγράφη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

64.

65.

66.
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

Τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης της Εθνικής Φρουράς με γιατρούς.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας από τον Υπουργό Άμυνας αναφορικά με 
την προώθηση κανονισμών από το Υπουργείο Άμυνας που να διέπουν την πρόσληψη και τους 
όρους υπηρεσίας των συμβασιούχων οπλιτών, ως η αναληφθείσα δέσμευση του Υπουργείου 
Άμυνας κατά τον χρόνο εισαγωγής του θεσμού των συμβασιούχων οπλιτών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης 
προσώπων και της προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λειτουργία της Πολυθεματικής 
Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ).

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την 
εμπορία προσώπων.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών όσον αφορά τα θέματα της εμπορίας και της εκμετάλλευσης 
προσώπων και της προστασίας των θυμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η έγκριση από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ 
στην Κύπρο προϊόντος (ανδρικό ουροδοχείο) το οποίο προσβάλλει τη γυναικεία αξιοπρέπεια.

Γονική αποξένωση - Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς που βρίσκονται σε διάσταση 
ή είναι διαζευγμένοι ως προς την επικοινωνία με τα παιδιά τους.

Η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων.

Ενημέρωση για τη δημιουργία “Σπιτιού της Γυναίκας” και τη γενικότερη στήριξη των γυναικών σε 
κάθε επαρχία.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών από την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων αναφορικά με τον απολογισμό 
δράσης του Γραφείου της.

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης 

Παράρτημα VI
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για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 
Παιδικής Πορνογραφίας.

Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται στην εξέταση 
καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα.

Η ανάγκη μελέτης των αιτίων των γυναικοκτονιών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Η δημιουργία και η λειτουργία λαϊκών αγορών σε δήμους και σε μεγάλα αγροτικά κέντρα για 
τη διάθεση των αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τρόποι διαφύλαξης της εύφορης γεωργικής γης και των περιοχών αναδασμού από τις 
εγκαταστάσεις πάρκων φωτοβολταϊκών.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα 
προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για αποφυγή της διάδοσης της 
νόσου της πανώλης στους χοίρους στην Κύπρο.

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σχέση με τη λειτουργία των 
σφαγείων και των κτηνοτροφικών υποστατικών και τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας. 

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη ανανέωση των συμβολαίων των ενοικιαστών των 
κυβερνητικών τσιφλικιών της επαρχίας Πάφου.

Η πορεία του εμπορικού τομέα του συνεργατισμού και οι επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο.

Η διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης και η εφαρμογή του προτύπου CYS94/1985 του πιο πάνω προϊόντος.

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, η 
ανάγκη στήριξης των πληγέντων, λήψης προληπτικών μέτρων και επιδότησης των γεωργών 
για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τις προθέσεις 
της κυβέρνησης όσον αφορά την τιμολόγηση του νερού της υπερχείλισης των φραγμάτων 
Αργάκας, Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και Πομού στην επαρχία Πάφου. 

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τις προθέσεις 
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•

218



Παράρτημα VI

της κυβέρνησης για την κατασκευή φραγμάτων στις κοινότητες Σουσκιούς και Επισκοπής της 
επαρχίας Πάφου.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεγάλη καθυστέρηση μεταφοράς νερού για σκοπούς 
άρδευσης από το φράγμα της Αρμίνου στις κοινότητες Διαρίζου και στην περιοχή της Σαλαμιούς 
της επαρχίας Πάφου.

Η αδειοδότηση ιδιωτικής γεώτρησης για εμπορική εκμετάλλευση (εμφιάλωση και πώληση 
νερού) στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου Αγρού και οι πιθανές επιπτώσεις στην ύδρευση και 
την άρδευση της περιοχής.

Ενημέρωση για την πορεία των έργων του αναδασμού μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων 
της Υπηρεσίας Αναδασμού στις δομές του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως 
ξεχωριστού και εξειδικευμένου κλάδου.

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

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

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.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της 
ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για τη φορολογική πολιτική του κράτους σε σχέση με τα καύσιμα και το ενδεχόμενο 
αναθεώρησής της, με σκοπό τη μείωση της τιμής των καυσίμων.

Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές.

Η δημιουργία νέας βιοτεχνικής ζώνης βόρεια της Γ΄ Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Συλά στη 
Λεμεσό και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
για θέματα υδρογονανθράκων.

Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 
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προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

Η αξιοποίηση περιβαλλοντικά κατεστραμμένων περιοχών για δημιουργία πάρκων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Τα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής και οι πρόνοιές τους που δε γνωρίζουν οι ασφαλιζόμενοι.

Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τρόποι αντιμετώπισής τους.

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.

Το κόστος της γραφειοκρατίας για την ανάπτυξη και οι τρόποι καταπολέμησής της.

Τα προβλήματα επισκεψιμότητας και εμπορικότητας του ιστορικού πυρήνα/εμπορικού κέντρου 
της Πάφου και τρόποι επίλυσης αυτού του προβλήματος. 

Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού.

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

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

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

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων σχετικά με την κρίση στη δημόσια εκπαίδευση, τα εργασιακά προβλήματα που 
δημιουργούνται και τον σεβασμό στην τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Η αύξηση στα εργατικά ατυχήματα, η προσπάθεια μείωσής τους και η ανάγκη λήψης μέτρων 
προστασίας των εργαζομένων.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για την παροχή επιδόματος 

•

•
• 
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ο τρόπος υπολογισμού του εν λόγω 
επιδόματος και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε δικαιούχους και φροντιστές λόγω του 
τρόπου καταβολής του.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του επιδόματος φροντίδας που δίνεται στα τετραπληγικά άτομα, με 
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην παραπομπή ανέργων για πλήρωση κενών θέσεων 
στον δημόσιο τομέα και η ανάγκη αλλαγής ή εκσυγχρονισμού του συστήματος.

Το πρόβλημα που δημιουργείται με την εγγραφή άνεργων ατόμων με κλάδους σπουδών που 
δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο του Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η ανάγκη στήριξης 
των οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης. 

Η ανάγκη δημιουργίας κέντρων φιλοξενίας ενήλικων ατόμων με ειδικές ανάγκες ή 
οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία των ατόμων με ψυχιατρικά 
προβλήματα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Η δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ανάγκη 
ετοιμασίας κανονισμών για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής.

Το ωράριο λειτουργίας των κομμωτηρίων και των κουρείων και η ανάγκη για ρύθμισή του από 
τον περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμο.

Συζήτηση της έκθεσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά 
με την προϋπόθεση διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις περιοχές που ελέγχονται 
από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας για την παροχή επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας και η 
ανάγκη για υιοθέτηση των εισηγήσεών της.

Η ανάγκη διασφάλισης των οφειλόμενων μισθών και άλλων ωφελημάτων των εργαζομένων 
στις περιπτώσεις διάλυσης ή τελούσας υπό διαχείριση επιχείρησης.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους εργαζομένους της Παγκύπριας Εταιρείας 
Αρτοποιών μετά την απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμό της.

Η διαχείριση και η εποπτεία των ταμείων προνοίας υπό τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η 
κρίση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα ζητήματα που προκύπτουν από την ερμηνεία των νομοθεσιών για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ 
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και την καταβολή εισφορών, καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς και το πλαίσιο αρχών που διέπουν/ρυθμίζουν: 

1.       την απόσπαση εργοδοτουμένων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία,

 2.     τη μετακίνηση/τοποθέτηση εργοδοτουμένων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και 
        ενδεχόμενα προβλήματα που δημιουργούνται.

Οι καταγγελίες της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για τον τρόπο λειτουργίας του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών και τις ενέργειές του σε βάρος των τυφλών της 
Κύπρου.

Η ανάγκη αναθεώρησης του ύψους του μηνιαίου τιμητικού επιδόματος στους αγωνισθέντες, 
τους αιχμαλώτους και τους παθόντες κατά την περίοδο του 1974.

Τα κενά και οι αδυναμίες που εντοπίζονται στο σχέδιο παραχώρησης τιμητικού επιδόματος και 
οι διακρίσεις που προκαλεί ανάμεσα στους δικαιούχους.

Αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων του επιδόματος τέκνου και μονογονιού.

Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων και επανεξέτασης του ύψους της αναλογιστικής 
μείωσης (πέναλτι) του 12% σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, ειδικότερα όσον αφορά 
σε χαμηλοσυνταξιούχους και εργαζομένους σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πολιτική της κυβέρνησης 
όσον αφορά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Παρεμβάσεις λειτουργών της πολεοδομίας σε αρχιτεκτονικά σχέδια που υποβάλλονται για 
σκοπούς αδειοδότησης από αδειούχους αρχιτέκτονες εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Η υιοθέτηση και υλοποίηση ρυθμιστικού σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο της περιοχής 
«Απλώστρα Lady’s Mile».

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σε σχέση με την εφαρμογή του 
περί Κτηματομεσιτών Νόμου και η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας.

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αγίου Δομετίου.
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Η ανάγκη κατάργησης ή μείωσης του επιβαλλόμενου επαγγελματικού φόρου στην ύπαιθρο.

Το πρόβλημα που προκύπτει από την καταβολή του κόστους κατασκευής του οδικού δικτύου 
της περιοχής αναδασμού της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.

Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων παγκύπρια και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, τα προβλήματα που 
προκαλούνται κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και η ανάγκη διαμόρφωσης 
ενιαίας στεγαστικής πολιτικής και λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τις καταστροφές που άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος 
σε χωριά της επαρχίας Λευκωσίας και η προετοιμασία των κρατικών υπηρεσιών για αντιμετώπιση 
μελλοντικά αντίστοιχων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και των κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα προβλήματα, τα κενά, οι αδυναμίες, οι ασάφειες και οι πολλαπλές 
ερμηνείες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω 
νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής εφαρμογή της.

Οι καταστροφές στο αγροτικό δίκτυο και στις υποδομές κοινοτήτων λόγω των έντονων 
καιρικών φαινομένων.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του υπεδάφους στην 
κοινότητα Πισσουρίου.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές και παραλείψεις των αρμόδιων 
αρχών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατά τον εντοπισμό 
επικίνδυνων οικοδομών.

Η ετοιμασία και η έγκριση σχεδίων χρήσης των παραλιών.

Η ανάγκη δημιουργίας προσβάσεων για τα ανάπηρα άτομα στις κυπριακές παραλίες σύμφωνα 
και με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο.

Η επιχειρούμενη λειτουργία μη αδειούχων χοιροστασίων στην κοινότητα Ορούντας πολύ 
πλησίον της οικιστικής ζώνης και οι διαδικασίες εξασφάλισης έγκρισης κατά παρέκκλιση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε ειδικότερα 
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τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και τις τελευταίες 
εξελίξεις όσον αφορά την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.)

Oι καταγγελίες για διαπλοκή και οικογενειοκρατία στην κυπριακή δικαιοσύνη. 

(Στο πλαίσιο της εξέτασης του εν λόγω θέματος η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών 
και Επιτρόπου Διοικήσεως ενημερώθηκε και για τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη της GRECO 
στην Κύπρο, για τη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής 
εξουσίας και για την υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας από το Ανώτατο Δικαστήριο.)

Εκθέσεις του Επιτρόπου Διοικήσεως, της Αρχής Ισότητας και της Αρχής κατά του Ρατσισμού 
και των Διακρίσεων.

Οι καταγγελίες για χαριστικές εξωδικαστικές διευθετήσεις υποθέσεων αξιογράφων σε πολιτικά 
εκτεθειμένα πρόσωπα (δικαστές, υπουργοί, δήμαρχοι, βουλευτές κ.λπ.)

Η εφαρμογή του Οδηγού Διαβούλευσης του Υπουργείου Οικονομικών από τις κρατικές υπηρεσίες 
πριν την κατάθεση νομοθετημάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι θεσμοί και οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την κυβερνοασφάλεια και την άμυνα κατά 
των οργανωμένων και κακόβουλων υποκλοπών δεδομένων από δημόσιες υπηρεσίες μέσω 
διαδικτύου.

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον εν λόγω νόμο.

Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

[Στα πλαίσια του πιο πάνω γενικού θέματος εξετάστηκαν ειδικότερα τα πιο κάτω θέματα:

1.    Η λειτουργία του θεσμού του Εφόρου Ασφαλίσεων. 

(Στο πλαίσιο της εξέτασης του εν λόγω θέματος η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε και θέματα που αφορούσαν τη σχέση μεταξύ 
ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιζομένων.)

2.    Η λειτουργία της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

3.   Η λειτουργία του θεσμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.

4.    Η λειτουργία του θεσμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. 

5.   Η λειτουργία της Επιτροπής Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
     Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων. 

(Στο πλαίσιο της εξέτασης του εν λόγω θέματος η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε ειδικότερα:

•

•

•

•

• 

•

•
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α.   Tα προβλήματα που δημιουργούνται από τις ανάδοχες εταιρείες μεγάλων έργων οι  
 οποίες δεν τηρούν τα χρονοδιαγράμματα του συμβολαίου, με αποτέλεσμα την  
 καθυστέρηση στην ανάπτυξη του τόπου.

β.      Την αναγκαιότητα τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε οι ανάδοχες εταιρείες  
        να έχουν επιπτώσεις και στην περίπτωση μη τερματισμού του συμβολαίου.)

6.   Η λειτουργία της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

7.   Η λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην προώθηση του συνδετήριου δρόμου Γεροσκήπου-
τουριστικής περιοχής.

Βελτίωση του δρόμου της κοινότητας Κάθικα προς την κοινότητα Προδρομίου της επαρχίας 
Πάφου.

Η διαφαινόμενη αυξητική τάση στην κυκλοφορία όσον αφορά τις κύριες οδικές αρτηρίες που 
οδηγούν εντός και εκτός της μείζονος Λευκωσίας, καθώς και οι σχεδιασμοί των κυβερνητικών 
τμημάτων, ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία που υφίστανται όσοι χρησιμοποιούν τις εν λόγω 
οδικές αρτηρίες.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το 
εξαγγελθέν έργο της κυβέρνησης που χρονολογείται από το 2000 και αφορά τη σύνδεση 
των δρόμων Λευκωσίας-Τροόδους και των αξονικών δρόμων του δευτερεύοντος οδικού 
δικτύου.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το 
επιτρεπόμενο όριο βάρους το οποίο δικαιούνται να μεταφέρουν βαρέα φορτηγά και δη την 
αύξησή του από 32 τόνους σε 36 τόνους, όπως και το επιτρεπόμενο όριο σε άλλη κατηγορία.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συντήρηση του ναού του Αγίου Συνέσιου στο 
Ριζοκάρπασο.

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της νομοθεσίας “Ο περί Οδικής 
Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018”, που ρυθμίζει ζητήματα συστημάτων ασφάλειας 
για παιδιά.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για νέες 
συμβάσεις δημόσιων επιβατικών μεταφορών μετά το 2020.
1.  Η ανάγκη επαναλειτουργίας της θαλάσσιας επιβατικής συγκοινωνίας μεταξύ Λεμεσού   

•

•

•

•

•

•

•

•
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          και Πειραιά.

2.       Η αναγκαιότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και κατ’ επέκταση με   
          την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σχετικά 
με τα τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
(Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018.

Οι εργασίες ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών και οι αρνητικές επιπτώσεις που πιθανόν 
να προκύπτουν για το εκκλησιαστικό και πολιτιστικό μνημείο του σπηλαίου της Παναγίας της 
Χρυσοσπηλιώτισσας στην Κάτω Δευτερά.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση του έργου της ανέγερσης της νέας 
πτέρυγας του Νοσοκομείου Λάρνακας και τα προβλήματα που δημιουργούνται ένεκα αυτής.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τα 
προβλήματα που προκύπτουν από πιθανή ανεπαρκή εξυπηρέτηση του κοινού από το Τμήμα 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την 
καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση Γνωστοποίησης από τον Έφορο Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων για έναρξη της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 [Ν.47(Ι)/2019], ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29 Μαρτίου 2019.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Αξιολόγηση της εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου και άλλων προνοιών του περί 
Καταπολέμησης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για εργασιακά θέματα που προκύπτουν 
για τους ειδικούς αστυνομικούς.

Η έλλειψη φρούρησης και η απουσία συστήματος ασφάλειας στα δικαστήρια.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Η καθυστέρηση στην ετοιμασία σχεδίου, ώστε η συνολική καταβολή ΦΠΑ να ανέρχεται στο ίδιο 
ποσοστό, ύψους 5%, για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας για σκοπούς ίσης μεταχείρισης 
των πολιτών μετά την επιβολή του 19% ΦΠΑ στη μη αναπτυγμένη οικοδομήσιμη γη. 

•
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Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις αναφορικά με τη δέσμευση της 
κυβέρνησης για το Πλαίσιο Εστία και τον Φορέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας για τις 
εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας και οι επιπτώσεις στους δανειολήπτες και στην 
οικονομία γενικότερα.

Ενημέρωση της επιτροπής για το σχέδιο «Εστία».

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών για τα ακόλουθα θέματα:

1.       Σχέδιο «Εστία».

2.       Σχέδιο επιστροφής ΦΠΑ για την αγορά οικοπέδου προς ανέγερση πρώτης κατοικίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με τα πορίσματα 
της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο και τα μέτρα που η 
κυβέρνηση προτίθεται να λάβει. 

Η ασφάλεια, η υγεία και η προστασία των μαθητών στις σχολικές μονάδες και η ανάγκη 
επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία.

Ασφάλεια μεταφοράς μαθητών - Σχολικά λεωφορεία και έλεγχος.

Ενημέρωση αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, τους ελέγχους που διενεργούνται και 
την αστυνόμευση στα σχολεία σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Τα μέτρα που έχει λάβει το κράτος για την αντιμετώπιση φαινομένων που σχετίζονται 
με την προσβασιμότητα στο αλκοόλ και τη χρήση του από μαθητές και ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας Μαθητικού Πληθυσμού για το αλκοόλ και άλλα 
ναρκωτικά (ESPAD).

Φαινόμενα βίας στα σχολεία και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Τα προβλήματα και οι προοπτικές στη λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 
Κύπρου και η προσφορά του στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης 
του ινστιτούτου.

Η ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Βιβλιοθήκης - Ψηφιοποίηση και 
ενοποίηση όλων των βιβλιοθηκών της Κύπρου.

•

•

•
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Προσπάθεια υποβάθμισης της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Ενημέρωση γύρω από τη διακοπή του προγράμματος μουσικών ταλέντων από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

Κυπριακή Παιδοβουλή - Εξέταση δύο φορές τον χρόνο των συμπερασμάτων της ολομέλειάς 
της και ο βαθμός υλοποίησής τους από πλευράς όλων των αρμοδίων.

Ενημέρωση για τα προβλήματα που παρατηρούνται στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια και 
τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η ανακάλυψη ψηφιδωτού αρχαιολογικής αξίας στη Λάρνακα, καθώς και άλλων αρχαιολογικών 
ευρημάτων και η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξής τους.

Τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και η εξεύρεση 
των καλύτερων κατά το δυνατό λύσεων αντιμετώπισής τους.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της διαδικασίας έκδοσης άδειας θεώρησης εισόδου για ξένους 
φοιτητές στην Κύπρο για φοίτηση σε πανεπιστήμια της Κύπρου.

Η πολιτική της κυπριακής πολιτείας και η ανάγκη στήριξης Κυπρίων αθλητών που διακρίνονται 
διεθνώς σε ατομικά αθλήματα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τα έτη 2016 και 2017.

[Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω ετήσιας έκθεσης εξετάστηκαν οι ακόλουθες ειδικές 
εκθέσεις:
1.        Έλεγχος Υπουργείου Υγείας.

(1.11.2018)

2.       Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας.
(22.11.2018)

3.       Έλεγχος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση.
(28.3.2019)

4.       Έλεγχος Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.
(11.4.2019)

5.       Έλεγχος Τμήματος Δασών.
(4.7.2019).]

•
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Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2017.
(Ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 7 Δεκεμβρίου 2018.)

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οι συμψηφισμοί λογαριασμών στον συνεργατισμό χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των 
πελατών και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί.

Καταγγελίες εναντίον του διοικητικού συμβουλίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για δαπάνη ύψους €400.000 προς τον νομικό οίκο 
«Freshfields» για νομικές υπηρεσίες σε σχέση με την πώληση της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε πολίτες από την απόφαση για κλείσιμο 
υποκαταστημάτων της Συνεργατικής Τράπεζας μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με την 
Ελληνική Τράπεζα.

Οι αυξημένες τιμές που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα στα τιμολόγια της ΑΗΚ στα 
νοικοκυριά, καθώς και στις επιχειρηματικές μονάδες και η πιθανή αλλαγή τιμολογιακής 
πολιτικής από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας.

Οι πληροφορίες για ανεπαρκή έλεγχο που ασκούσε η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών στην Olympic Insurance και η εξεύρεση επαρκών πόρων για την ικανοποίηση της 
δαπάνης που πρέπει να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
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•

•
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•
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•
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για αποζημίωση 179 000 ιδιοκτητών οχημάτων στη Βουλγαρία και 20 000 στην Κύπρο.

Εξέταση θεμάτων που αφορούν τους διορισμούς του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), καθώς 
και το ασυμβίβαστο που προκύπτει για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ. 

Ο τρόπος λειτουργίας του βιολογικού σταθμού στην κοινότητα των Αγίων Βαβατσινιάς.

Δήλωση πολιτικής που αφορά την αναθεώρηση/επέκταση των πολεοδομικών ζωνών στο 
χωριό Κούκλια της επαρχίας Πάφου.

Οι καταγγελίες για χρηματισμό δημόσιων υπαλλήλων και μεροληπτική άσκηση καθηκόντων 
υπαλλήλων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην επαρχία Λεμεσού.

Τα κριτήρια και η διαδικασία που ακολουθείται για χορήγηση οικονομικής στήριξης των 
Κυπρίων αθλητών από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. 

1.    Η δέσμευση της κυβέρνησης να παραχωρήσει ακίνητα τα οποία ανήκουν στην πρώην  
       Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) σε δήμους και κοινότητες, καθώς και η ενέργεια  
   της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) να  
        προχωρήσει σε πώληση αριθμού τέτοιων ακινήτων μέσω πλειστηριασμού.

2.   Η ενδεχόμενη απώλεια κρατικών εσόδων από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για 
την πώληση ακινήτων τα οποία ανήκουν στην πρώην ΣΚΤ μέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η διεκδίκηση €7,5 εκατομ. ετησίως από την εταιρεία «Hermes» ως αποζημίωσης για απώλεια 
χρήσης λόγω χρήσης του αεροδρομίου της Τύμπου.

Εφαρμογή συμβάσεων μεταξύ του κράτους και των ιατρικών κέντρων «Ογκολογικό Κέντρο 
Τράπεζας Κύπρου» και «Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο».

Το πρόβλημα των ζωοκλοπών που παρατηρείται στην επαρχία Λάρνακας.

Οι διαδικασίες πρόσληψης συνεργατών που ακολουθούνται από την Προεδρία της Δημοκρατίας 
ή/και υπουργούς.

Έλεγχος των διαδικασιών αναφορικά με την ανταλλαγή κρατικής γης με ιδιωτική γη στην 
περιοχή Γερμασόγειας.

Η απόφαση για μετατροπή του κτιρίου του Φιλοξενία σε δικαστήριο σε συνάρτηση με τις 
ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Επαναλειτουργία του νότιου μεταλλείου του Στρογγυλού στον Μαθιάτη.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την εφαρμογή των περί 
Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Πλαστικής Σακούλας 
Μεταφοράς) Κανονισμών του 2017.

Η άμεση ανάγκη μετακίνησης των καλωδίων υψηλής τάσης από την περιοχή Κάτω Πολεμιδιών 
και από άλλες περιοχές της Κύπρου.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις εναέριες γραμμές μεταφοράς 
υψηλής τάσης που διέρχονται ή γειτνιάζουν με οικιστική περιοχή και η πολιτική που ακολουθεί 
στο θέμα η ΑΗΚ.

Η κυβερνητική πολιτική για το θέμα της προστασίας και της διαχείρισης του Ακάμα.

Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων, που προκύπτουν από τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, 
Πέρα Χωρίου, Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου. 

Η συλλογή, η διαχείριση και η χωροθέτηση των σημείων φύλαξης των ανακυκλώσιμων 
ελαστικών: Ζητήματα και κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία.

Οι αυθαίρετες επεμβάσεις που παρατηρούνται σε δασώδη και κτηνοτροφική περιοχή του 
τουρκοκυπριακού χωριού Καντού στη Λεμεσό.

Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη λειτουργία των πράσινων σημείων.

Η επικίνδυνη αποθήκευση τόνων πυρίτιδας σε υποστατικό στον δήμο Αραδίππου, οι κίνδυνοι 
που ελλοχεύουν για την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων και οι πιθανές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

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.

Οι συνθήκες λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Αγκλεισίδων και οι 
πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.

Παρουσίαση από το Ειδικό Σχολείο «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας της δράσης με τίτλο 
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«ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ».

Η διαχείριση των αποβλήτων των χοιροστασίων.

Τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η λειτουργία των χοιροστασίων.

Η λειτουργία βουστασίου στην κοινότητα Ποτάμι Λευκωσίας και οι πολλαπλές πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται στο έδαφος και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η κατασκευή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων μεταξύ των κοινοτήτων Τρούλλων, Αβδελλερού 
και Κελλιών και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προβλήματα που ενδεχομένως θα 
δημιουργηθούν στις επηρεαζόμενες ακριτικές κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την προτιθέμενη ανάπτυξη 
φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κοινότητες Ακρωτηρίου και Μαλούντας.

Η διαδικασία αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων σκυβαλότοπων.

Η επέμβαση του Τμήματος Δασών στις προστατευόμενες παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων 
χελωνών της Λίμνης και της Αργάκας στον κόλπο Χρυσοχούς και οι επιπτώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής. 

Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες 
Πυργών και Κόρνου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της περιοχής.

Ο κίνδυνος που διατρέχουν κατοικημένες περιοχές από τα ξερά χόρτα που περιβάλλουν 
κατοικίες σε αστικά κέντρα.

Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόμου σε ό,τι αφορά την ευθύνη των οικονομικών παραγόντων (εισαγωγών 
και κατασκευαστών) για την ανάληψη του κόστους διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας για 
τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων για το καθεστώς των περιουσιών των συνεργατικών ιδρυμάτων στα κατεχόμενα 
μετά την αναδιάρθρωση του συνεργατισμού.
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Ο τερματισμός της λειτουργίας των ιατρικών κέντρων σε κυβερνητικούς οικισμούς και ο 
αντίκτυπος που έχει στους πρόσφυγες της περιοχής.

Οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.

Προβλήματα παθόντων. 

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση ανελκυστήρων και τα 
συμβόλαια συντήρησής τους στους κυβερνητικούς οικισμούς.

Ενημέρωση για τη δυνατότητα στήριξης των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών μέσα από 
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για αναβάθμιση των υποδομών στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα για τη δανειοδότηση 
ήδη εγκεκριμένων προσφύγων από τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται όσον αφορά τη δανειοδότηση για την ανέγερση κατοικιών 
στα οικόπεδα αυτοστέγασης και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η εγκατάσταση κεντρικών αποχετευτικών δικτύων στους προσφυγικούς συνοικισμούς και 
στους συνοικισμούς αυτοστέγασης και το κόστος σύνδεσής τους με τις οικιστικές μονάδες.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων γύρω από το θέμα των διαφιλονικούμενων κτημάτων στα κατεχόμενα, προβλήματα 
που υπάρχουν και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η ψευδής δήλωση στο Κτηματολόγιο περιουσιών στα κατεχόμενα από Ελληνοκυπρίους 
πρόσφυγες οι οποίες δεν τους ανήκουν και τα προβλήματα που δημιουργούνται στους νόμιμους 
ιδιοκτήτες.

Οι αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές που έγιναν πριν από την 
20ή Ιουλίου 1974, χωρίς να υπάρξει μεταβίβαση της περιουσίας καταχωρισμένη στο Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ενημέρωση για το έργο της Τεχνικής Επιτροπής σε σχέση με την κατάσταση των μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στα κατεχόμενα.

Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους.

•

•
•
• 

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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Η διεκδίκηση της γης στην οποία έχουν ανεγερθεί συνοικισμοί στέγασης προσφύγων, 
καθώς και η διεκδίκηση αποζημιώσεων και άλλων ωφελημάτων από τους Τουρκοκυπρίους 
ιδιοκτήτες της γης και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για διασφάλιση των δικαιωμάτων 
του προσφυγικού κόσμου.

Ενημέρωση της επιτροπής από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με τη μελέτη 
στατικής επάρκειας των πολυκατοικιών εντός των κυβερνητικών οικισμών.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων από το Υπουργείο Εσωτερικών για το νέο στεγαστικό σχέδιο για τους πρόσφυγες.

Η ανάγκη δημιουργίας Αρχείου Προσφύγων για καταγραφή της προσφυγικής βοήθειας της 
οποίας έτυχαν και της κατεχόμενης περιουσίας που διαθέτουν.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

1.      Ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Άνοιας στην Κύπρο.

2.    Η ανάγκη δημιουργίας κέντρου ημερήσιας φροντίδας και στήριξης ατόμων με άνοια και  
         ιδιαίτερα ατόμων με Αλτσχάιμερ.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πορεία των εργασιών επέκτασης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Τα προβλήματα που προκύπτουν στη λειτουργία του παλιού Νοσοκομείου Λεμεσού ένεκα της 
υποστελέχωσης, της έλλειψης εξοπλισμού και των ακατάλληλων κτιριακών υποδομών.

Τα προβλήματα που προκύπτουν ένεκα της υποστελέχωσης της Νεφρολογικής Κλινικής και 
του Τμήματος Αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ΓΕΣΥ και οι παράλληλες προσπάθειες στήριξης 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων από το Υπουργείο Υγείας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς της περιοχής Πιτσιλιάς.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τον ιό της γρίπης Α΄.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα προβλήματα που προκύπτουν 
έπειτα από την υποβολή παραίτησης ιατρού στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη διαδικασία πρόσληψης ατόμων στη 

•

• 

•

•

•

•

•

•

•
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θέση Γραφέα και Νοσηλευτή στον ΟΚΥΠΥ.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πορεία εφαρμογής του ΓΕΣΥ και 
τις παράλληλες προσπάθειες στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων από το Υπουργείο 
Υγείας.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για ασθένειες με κληρονομικά μεταβολικά 
νοσήματα, όπως η γλουταρική οξυουρία τύπου 1.

1.      Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη συνεργασία του Υπουργείου 
Υγείας με το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής αναφορικά με την υλοποίηση των 
ανιχνευτικών προγραμμάτων για νεογνά.

2.      Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Προληπτικής 
         Παιδιατρικής και τρόποι αντιμετώπισής τους.

•

•

•
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Ειδικές συνεδριάσεις 

1. 3 Σεπτεμβρίου 2018 
 Προσφώνηση της ολομέλειας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδίας κ. Ram Nath Kovind.

2. 15 Ιουλίου 2018
 Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

Έκτακτες συνεδριάσεις

1. Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου  2018 

2. Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

3. Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

4. Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019
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Παράρτημα VIII
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Το θέμα της παράνομης αναγνώρισης από τις ΗΠΑ της κυριαρχίας του Ισραήλ στα κατεχόμενα 
συριακά Υψώματα Γκολάν.
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Κατάθεση 5.4.2019 - Έγκριση 19.4.2019)

Το πόρισμα που εξέδωσε την 1η Μαρτίου 2019 η Ερευνητική Επιτροπή για την Κατάρρευση 
του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος.
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, την κοινοβουλευτική 
ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος και το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.)
(Εκ παραδρομής κατατέθηκε ως σχέδιο απόφασης.)
(Κατάθεση και έγκριση 12.4.2019)

Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο Άκκιουγιου.
(Κατατέθηκε από τους κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών, Γιώργο Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών και Γιώργο Λουκαΐδη εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Κατάθεση 19.4.2019 - Εκκρεμεί.)

Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τις βρετανικές βάσεις.
(Κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος.)
(Κατάθεση 19.4.2019 - Εκκρεμεί.)

Αλληλεγγύη προς τον κουρδικό λαό και τον Κούρδο αγωνιστή Cerkez Korkmaz.
(Κατατέθηκε από το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.)
(Κατάθεση 5.7.2019 - Έγκριση 12.7.2019)

Σχέδιο ψηφίσματος για την προσπάθεια της Τουρκίας να αλλάξει το καθεστώς της 
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου.
(Κατατέθηκε από τους κ. Γεώργιο Γεωργίου, Κυριάκο Χατζηγιάννη, Γιώργο Κάρουλλα και 
Ονούφριο Κουλλά, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Κατάθεση 5.7.2019 - Εκκρεμεί.)

•

•

• 
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Παράρτημα IX
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019.
(7.12.2018)
(18.1.2019)

Έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(7.12.2018)

Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται 
ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού 
κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 
Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.
(28.6.2019)

Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται 
ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού 
κύκλου σπουδών, για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις 
οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα 
ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.
(28.6.2019)

Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως 
βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων 
θα διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.
(28.6.2019)

Έγκριση καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως 
βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για την πλήρωση των οποίων 
θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η 
αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.
(28.6.2019)

•
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Παράρτημα X
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Προ ημερησίας διατάξεως έγιναν από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορές/
ανακοινώσεις σχετικά με τα ακόλουθα:

- 58η επέτειος της κυπριακής ανεξαρτησίας. 

- Θάνατος των πρώην βουλευτών Χρίστου Κουρτελλάρη και Μιχάλη Πουμπουρή.

- Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας.
 (28.9.2018)

- Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής για τις 
 επενδύσεις στην Κύπρο και στο συνέδριο με θέμα «Προεδρική Δημοκρατία versus 
  Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας».

- Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.
 (12.10.2018)

- Υπογραφή από τον Πρόεδρο της Βουλής του Μνημονίου Συναντίληψης με το Εθνικό Λαϊκό 
 Κογκρέσο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

- Συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στις 16 Οκτωβρίου 2018 με θέμα «Προεδρική  
 Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας».
 (19.10.2018)

- Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

- Ημέρα Αγνοουμένων.
 (2.11.2018)

- Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού.

- Παγκόσμια Ημέρα Ανάμνησης των θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων.

- Πολυθεματικές εκθέσεις και θεατρική παράσταση «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»  
 με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την υπογραφή της Σύμβασης του Οργανισμού  
 Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της Γενοκτονίας.

- Επέτειος της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

- Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

- Η θυσία του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959 Κυριάκου Μάτση.

- Έκθεση πεπραγμένων της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.
 (16.11.2018)

- Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας.

- Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική  Εκμετάλλευση και τη  
 Σεξουαλική Κακοποίηση.
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- Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.

- Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
 (30.11.2018)

- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς.

- Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 (7.12.2018)

- Διορισμός των νέων μελών των διοικητικών συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών.

- Αναφορά στη μη έγκαιρη κατάθεση των προϋπολογισμών των ημικρατικών οργανισμών.
 (18.1.2019)

- Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

- Συνάντηση της Επιτροπής GRECO με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και 
 Επιτρόπου Διοικήσεως.
 (1.2.2019)

- Θάνατος του πρώην βουλευτή Δάφνη Παναγίδη.

- Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.
 (15.2.2019)

- Η θυσία του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959 Γρηγόρη Αυξεντίου.

- Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων.

- Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
 (1.3.2019)

- Θάνατος του πρώην βουλευτή Ανδρέα Μούσκου.

- Επέτειος της 25ης Μαρτίου.
 (15.3.2019)

- Ημέρα Μεσογείου.

- Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.
 (22.3.2019)

- Θάνατος του Αντώνη Βγόντζα.
 (5.4.2019)

- Επέτειος του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα.
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- Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

- Επέτειος της εργατικής Πρωτομαγιάς.

- Τριακοστή τρίτη επέτειος του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσέρνομπιλ.

- Καταστροφή από πυρκαγιά μεγάλου μέρους του ναού της Παναγίας των Παρισίων.
 (19.4.2019)

- Δημιουργία Παράλληλης Βουλής.
 (10.5.2019)

- Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΕΚ.

- Έναρξη της εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ.

- Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

- Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

- Επέτειος συμπλήρωσης 70 χρόνων από τη δημιουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 (31.5.2019)

- Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου.

- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας.

- Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.
 (14.6.2019)

- Θάνατος του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρώην Προέδρου της Βουλής
   των Αντιπροσώπων Δημήτρη Χριστόφια.
 (28.6.2019)

- Επέτειος της φονικής έκρηξης στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

- Θάνατος του πρώην βουλευτή Παύλου Δίγκλη.
 (5.7.2019)

- Εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
 (12.7.2019)

- Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.
 (15.7.2019)
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Παράρτημα XI
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την κατάσταση του νομίσματος 
και των κεφαλαίων και αξιών της τράπεζας κατά την 30ή Ιουνίου 2018 σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 119 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(28.9.2018)

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2017.
(1.2.2019)

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετήσια έκθεση από το Τμήμα Δασών, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2019, αναφορικά με αδικήματα 
που έτυχαν συμβιβασμού (εξώδικης ρύθμισης) για το έτος 2018 με βάση το άρθρο 55Α του περί 
Δασών Νόμου του 2012 [Ν. 25(Ι)/2012].
(1.2.2019)

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 14 
Αυγούστου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου σύμφωνα 
με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 
2017 Νόμου του 2017 [Ν. 10(ΙΙ)/2017] - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για 
κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων.
(28.9.2018)

Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 10 
Σεπτεμβρίου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου σύμφωνα 
με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 
2017 Νόμου του 2017 [Ν. 10(ΙΙ)/2017] - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για 
κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων.
(28.9.2018)

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 2 του άρθρου 18 
του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου του 1969 (Ν. 54/1969)
(2.11.2018)

Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 21ης 
Δεκεμβρίου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό 
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Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 20(ΙΙ)/2018] - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και 
πιστώσεων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων.
(11.1.2019)

Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 
2019, σχετικά με την εκμίσθωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
για την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας βιομηχανικών οικοπέδων σε κυβερνητικές 
βιομηχανικές περιοχές για την περίοδο από 1η Απριλίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 
σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου του 1988 (Ν. 74/1988).
(11.1.2019)

Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2019, όσον 
αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου σύμφωνα με το εδάφιο (3) 
του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 
2018 Νόμου του 2018 [Ν. 15(ΙΙ)/2018] - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για 
κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων.
(31.5.2019)

Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 
2019, σχετικά με την εκμίσθωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
για την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας βιομηχανικών οικοπέδων σε κυβερνητικές 
βιομηχανικές περιοχές για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2018 έως 31η Μαρτίου 2019 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Ν. 4/1988.
(5.7.2019)

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 21ης 
Αυγούστου 2018, για την παρακολούθηση των δεικτών αγοράς εργασίας: 
1.        Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Απρίλιος 2018 και 
2.       Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Απρίλιος 2018.
(28.9.2018) 

Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 6 
Σεπτεμβρίου 2018, για την παρακολούθηση των δεικτών αγοράς εργασίας:
1.       Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Μάιος 2018 και 
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2.        Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Μάιος 2018.
(28.9.2018) 

Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 21ης 

Σεπτεμβρίου 2018, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις επενδύσεις του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2018.
(28.9.2018)

Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 
3 Οκτωβρίου 2018, για την απασχόληση, την ανεργία και την αγορά εργασίας: 
1.       Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Ιούνιος 2018,
2.       Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Ιούνιος 2018,
3.       Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 1ο τρίμηνο 2018 και 
4.       Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 2ο τρίμηνο 2018.
(12.10.2018)

Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 
19 Οκτωβρίου 2018, για την απασχόληση, την ανεργία και την αγορά εργασίας:
1.       Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Ιούλιος 2018,
2.       Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Αύγουστος 2018,
3.       Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Ιούλιος 2018 και
4.        Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Αύγουστος 2018.
(2.11.2018)

Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 
14 Νοεμβρίου 2018, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις επενδύσεις του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι την 30ή 

Σεπτεμβρίου 2018.
(16.11.2018)

Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 
22 Νοεμβρίου 2018, για την απασχόληση, την ανεργία και την αγορά εργασίας: 
1.       Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Σεπτέμβριος 2018 και
2.       Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Σεπτέμβριος 2018.
(30.11.2018)

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων, απολογισμός και ισολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Κύπρου για το 2017, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 25(4) 
των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007.
(18.1.2019)
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Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 25 
Ιανουαρίου 2019, για την απασχόληση, την ανεργία και την αγορά εργασίας: 
1.       Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Οκτώβριος 2018,
2.       Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Οκτώβριος 2018 και
3.       Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - 3ο Τρίμηνο 2018.
(1.2.2019)

Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 5 
Φεβρουαρίου 2019, για την απασχόληση, την ανεργία και την αγορά εργασίας: 
1.       Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία - Νοέμβριος 2018 και 
2.       Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Νοέμβριος 2018.
(15.2.2019)

Εξαμηνιαία έκθεση (περίοδος Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2018) όσον αφορά την παραχώρηση 
οικονομικής βοήθειας σε πρόσωπα τα οποία δε λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και 
βρίσκονται σε εξαιρετικά επείγουσα ή/και έκτακτη ανάγκη από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 
2014 [Ν. 109(ΙΙ)/2014].
(15.2.2019)

Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 
2019, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.
(15.3.2019)

Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 20 
Μαΐου 2019, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από την Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κύπρου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 32(ΙΙ)/2018].
(31.5.2019)

Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 
2018, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2019.
(28.6.2019)

Υπουργείο Εσωτερικών

 Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2018, μετά την έγκριση από το 
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Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, για την αναπροσαρμογή των διοικητικών 
ορίων των δήμων Αγίου Δομετίου (ενορία Αγίου Γεωργίου) και Έγκωμης σύμφωνα με το άρθρο 
114(γ) των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011.
(12.10.2018)

Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, για την εκμίσθωση, 
ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί 
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Ν. 74/1988), όπως αυτή έχει 
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση με αρ. 85.477, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2018.
(1.2.2019)

Ετήσια έκθεση και λογαριασμοί χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 
2016, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 27(3) και 28(2) του περί Κυπριακού 
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου του 1980 (Ν. 42/80).
(15.3.2019)

Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2019, για την εκμίσθωση, ανταλλαγή 
ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Ν. 74/1988), όπως αυτή έχει εγκριθεί από 
το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση με αρ. 86.478, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018.
(22.3.2019)

Ετήσια έκθεση και λογαριασμοί χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 
2017, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 28(2) και 27(2) του περί Κυπριακού 
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου (Ν. 42/80).
(12.7.2019)

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Έκθεση, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν 
από την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου για 
μεταφορά πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 21(ΙΙ)/2018].
(11.1.2019)

Υπουργείο Οικονομικών

Πέμπτη ετήσια έκθεση πεπραγμένων, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2017, αναφορικά με τη διαχείριση 
της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με 
τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 [Ν. 106(Ι)/2013].
(28.9.2018)
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Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2018, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του 
προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 6(ΙΙ)/2018].
(28.9.2018)

Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018, από τον Έφορο Φορολογίας για 
την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με 
την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 
95(Ι)/2000].
(28.9.2018)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2018, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του προϋπολογισμού 
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 17(ΙΙ)/2018].
(12.10.2018)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 και 
44) του 2018, αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 9 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με 
το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(12.10.2018)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 8002, 
8003, 8004, 8005 και 8006, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2018, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(12.10.2018)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου του οικονομικού 
φορέα, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2018, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(12.10.2018)

Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για το έτος 
2016 και αναλυτικός κατάλογος με τις χορηγίες που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν σε δικαιούχα 
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πρόσωπα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 9 του περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής 
Στήριξης Νόμου του 2014 [Ν. 156(Ι)/2014].
(12.10.2018) 

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2018, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, του προϋπολογισμού 
του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης σύμφωνα με 
το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 16(ΙΙ)/2018].
(16.11.2018)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2018, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2018, του προϋπολογισμού 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 13(ΙΙ)/2018].
(16.11.2018)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 και 54) του 2018 με έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(30.11.2018)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 
8007, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(30.11.2018)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου του οικονομικού 
φορέα, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(30.11.2018)
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Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2018, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2018, του 
προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 6(ΙΙ)/2018].
(11.1.2019)

Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2018, από τον Έφορο Φορολογίας για την 
κατάσταση των οφειλόμενων φόρων μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με την παράγραφο 
15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 95(Ι)/2000].
(11.1.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 και 63) του 2018 με έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2018, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(11.1.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 8008, 
8009 και 8010, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2018, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(11.1.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου του οικονομικού 
φορέα, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2018, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(11.1.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 65, 66, 69 και 70) του 2018 με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
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Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(11.1.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 
8011, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(11.1.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου του οικονομικού 
φορέα, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(11.1.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2018 του προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 17(ΙΙ)/2018].
(1.2.2019)

Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019, αναφορικά με την 
καταβολή μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2017 σύμφωνα με το άρθρο 
17Α του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμου του 2006 [Ν. 117(Ι)/2006].
(1.2.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2018, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 
2018 Νόμου του 2018 [Ν. 2(ΙΙ)/2018].
(15.2.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2019 του προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί προϋπολογισμού 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 [Ν. 6(ΙΙ)/2019].
(1.3.2019)
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Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 71 και 72) του 2018 με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, 
ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(1.3.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6) του 2019 με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Ν. 59(ΙΙ)/2018].
(1.3.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 8012 
του 2018, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(1.3.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου του οικονομικού 
φορέα, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(1.3.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 2019, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2019, του προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1) του 
περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 
[Ν. 5(ΙΙ)/2019].
(15.3.2019)

Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2019, από τον Έφορο Φορολογίας για την 
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κατάσταση των οφειλόμενων φόρων μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με την 
παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Ν. 
95(Ι)/2000].
(22.3.2019)

Τελική συμφωνία μεταβίβασης της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική 
Τράπεζα, όπως έχει οριστικοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2018 και εγκρίθηκε από την ολομέλεια 
της Βουλής στις 8 Ιουλίου 2018, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί Λογιστικής και 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας [Ν. 38(Ι)/2014].
(22.3.2019)

Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2018 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του συντάγματος.
(5.4.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 7, 8, 9, 10 και 11) του 2019 με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Ν. 59(ΙΙ)/2018].
(10.5.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου του οικονομικού 
φορέα, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 [Ν. 51(ΙΙ)/2017].
(10.5.2019)

Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 2019, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2019, του Προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1) του 
περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 
[Ν. 5(ΙΙ)/2019].
(31.5.2019)

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει 
την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και 
για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την ειδική επιτροπή δυνάμει των 
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Παράρτημα XI

διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 
1998 έως 2008.
(14.6.2019)

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει 
την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για 
την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, 
αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους 
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.
(14.6.2019)

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται γραπτή 
εξέταση από την ειδική επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.
(14.6.2019)

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται 
ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή 
γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων 
για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.
(14.6.2019)

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει 
την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
για διορισμό απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών και για την πλήρωση των οποίων θα ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009.
(14.6.2019)

Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19) του 2019 με έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Ν. 59(ΙΙ)/2018].
(28.6.2019)
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Παράρτημα XI

Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 
φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 8001, 
8002 και 8003 του 2019, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Ν. 59(ΙΙ)/2018].
(28.6.2019)

Ειδικά εντάλματα μεταφοράς για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου του οικονομικού 
φορέα, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, 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 [Ν. 20(Ι)/2014], καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 [Ν. 59(ΙΙ)/2018].
(28.6.2019)

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Ενημερωτικοί κατάλογοι αποσταλέντες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 
9 Αυγούστου 2018, που αφορούν τη δημοτική και μέση εκπαίδευση και περιλαμβάνουν 
επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των αναγκών που προέκυψαν και την 
ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου που δίδεται σε συμβασιούχο εκπαιδευτικό ή σε 
εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών αυτών χωρίς αναφορά 
σε προσωπικά στοιχεία για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2017 σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του 
περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016].
(28.9.2018)

Έκθεση, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν 
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Πίνακας 
αρ. 1 του 2018) σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 31(ΙΙ)/2018].
(30.11.2018)

Ενημερωτικοί κατάλογοι, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, στους οποίους περιλαμβάνονται 
επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των αναγκών που προέκυψαν 
και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου που δίδεται σε συμβασιούχο 
ή αναπληρωτή εκπαιδευτικό λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών αυτών χωρίς 
αναφορά σε προσωπικά στοιχεία για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο του 2018 σύμφωνα με το άρθρο 16(3) του περί Προϋπολογισμού του 2017 
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Νόμου του 2016 [Ν. 47(ΙΙ)/2016].
(1.2.2019)

Έκθεση, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν 
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (Πίνακας αρ. 1 
του 2018) σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 
του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 35(ΙΙ)/2018].
(1.2.2019)

Έκθεση, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν 
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (Πίνακας αρ. 2 
του 2018) σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 
του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 35(ΙΙ)/2018].
(1.2.2019)

Εξαμηνιαία έκθεση του Πανεπιστημίου Κύπρου όσον αφορά τη λειτουργία ερευνητικών μονάδων, 
ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2019, επισυνάπτοντας σε παράρτημα: 
1.       ερευνητικά έργα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
2.       συμβουλευτικές υπηρεσίες,
3.       συμφωνίες συνεργασίας με άλλα πανεπιστήμια,
4.       συμφωνίες συνεργασίας με τοπικούς φορείς,
5.       συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς φορείς και 
6.       συμφωνίες συνεργασίας σχολής μεταπτυχιακών σπουδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 20 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 
του 2018 [Ν. 58(Ι)/2018].
(15.2.2019)

Έκθεση, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2019, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν 
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Πίνακας 
αρ. 2 του 2018) σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 31(ΙΙ)/2018].
(28.6.2019)

Υπουργείο Υγείας

Έκθεση όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας προς τον 
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2017 
Νόμου του 2017.
(2.3.2018)

Παράρτημα XI
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Έκθεση όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας προς την 
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (τέως Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου), ημερομηνίας 
15 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Αρχής 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017.
(23.3.2018)

Κώδικες πρακτικής των Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης Επιστημονικής Έρευνας στην Κύπρο, 
ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 18(3) του περί Βιοηθικής (Ίδρυση και 
Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμου του 2001 [Ν. 150(Ι)/2001]
(12.10.2018)

Ετήσια έκθεση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 53(3) 
του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2001 [Ν. 89(Ι)/2001].
(11.1.2019) 

Γενικό Λογιστήριο

Έκθεση, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2018, για τις ρυθμίσεις δανείων που εγκρίθηκαν από τους 
Δανειστικούς Επιτρόπους κατά το Α΄ εξάμηνο του 2018 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11Β και 11Γ του περί Δημοσίων Δανείων Νόμου του 
2017 [Ν. 83(Ι)/2017].
(28.9.2018)

Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Φθινοπωρινή έκθεση για το 2018, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 37, 46 
και 62 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 
[Ν. 20(Ι)/2014].
(2.11.2018)

Εαρινή έκθεση για το 2019, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
35 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Ν. 
20(Ι)/2014].
(14.6.2019)

Επίτροπος Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών

Έκθεση, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, για μεταφορά πιστώσεων από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2018 [Ν. 11(ΙΙ)/2018].
(1.3.2019)

Παράρτημα XI

•

•

•

•

•

•

•
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Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Ετήσια Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το έτος 2018 προς τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 55 των περί της 
Κεντρικής Τράπεζα της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007 [Ν. 138(Ι)/2002].
(12.4.2019) 

Έκθεση, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2019, της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κεντρικού Αρχείου 
Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών για το έτος 2018.
(5.7.2019)

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Δέκατη Τέταρτη Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, 
ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, που περιλαμβάνει και την Ετήσια Έκθεση του Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, καθώς και την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας για το 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 18(1), 19(3), 61(3) και 62(3) των περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2012 [Ν. 122(Ι)/2003].
(2.11.2018)

Παράρτημα XI

•

•

•
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Παράρτημα XII
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ.
(12.10.2018)

Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).
(16.11.2018)

Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΟΧΣ.
(11.1.2019)

Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών 
Κύπρου (ΕΣΚ).
(11.1.2019)

Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου: 
-        του Πολεοδομικού Συμβουλίου, 
-         του Συμβουλίου των Δανειστικών Επιτρόπων, 
-         της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και 
-         της ΑΤΗΚ. 
(15.2.2019)

Διορισμός μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών 
Έργων.
(15.3.2019)

Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.
(14.6.2019)

Διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΚ.
(15.7.2019)
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Παράρτημα XIII
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 2018

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου δόκτορα Ali Abdel Aal και αντιπροσωπίας της Βουλής των 
 Αντιπροσώπων της Αιγύπτου.
 (9-12 Σεπτεμβρίου)

 Επίσκεψη αντιπροσωπίας των Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου.
 (16-19 Σεπτεμβρίου)
 
 Επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, του Προέδρου
 της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαου Βούτση και αντιπροσωπίας στα πλαίσια του συνεδρίου με
 θέμα «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας».
 (16 Οκτωβρίου)
 
 Επίσκεψη του εμπειρογνώμονα κ. Oded Fixler, αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Κυβερνητικής
  Αρχής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Αποχετεύσεων του Ισραήλ για παρουσίαση θέματος σε
 σχέση με την έξυπνη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την ανάπτυξη.
 (18 Οκτωβρίου)

 Επίσκεψη του αντιπροέδρου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής Οικονομικών του Εθνικού Λαϊκού 
 Κογκρέσου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
 (16-19 Δεκεμβρίου)

 2019

 1η Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, 
  Λευκωσία.
 (11 Φεβρουαρίου)

 Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας κ. Atef Al Tarawneh.
 (6-10 Μαρτίου)

 Επίσκεψη της Ομάδας Φιλίας Γερμανίας-Κύπρου στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.
 (26-29 Μαρτίου)

 Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, των προέδρων και των εισηγητών των επιτροπών της 
 Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), Λεμεσός.
 (2-5 Απριλίου)

 Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
 (16-18 Απριλίου)
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Παράρτημα XIII

 Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
 Τσεχικού Κοινοβουλίου.
 (6-9 Μαΐου) 

 Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης της Κίνας 
 κ. Liu Xincheng. 
 (5-8 Ιουνίου)

 Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Περιφερειακής Επιτροπής Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου των 
 Γυναικών-Βουλευτών της Κοινοπολιτείας (BIMR CWP).
 (12-15 Ιουνίου)

 Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της 
 ΚΣΣΕ στα πλαίσια της εκστρατείας «End Detention of Immigrant Children».
 (14 Ιουνίου)

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της ΚΣ ΟΑΣΕ κ. George Tsereteli.
 (17-20 Ιουνίου)

 Επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης κ. Gabriela Cuevas Barron. 
 (26-28 Ιουνίου) 

 Επίσκεψη του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών, Άμυνας και Ένοπλων Δυνάμεων της 
 Γαλλικής Γερουσίας κ. Christian Cambon.
 (27-30 Ιουνίου)

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Εθνικής Συνέλευσης της Αρμενίας κ. Ararat Mirzoyan.
 (3-6 Ιουλίου)

 Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής Εξωτερικών και της Ομάδας Φιλίας Σερβίας-
 Κύπρου στο Σερβικό Κοινοβούλιο.
 (3-6 Ιουλίου)

 Επίσκεψη του προέδρου και μελών της Ομάδας Φιλίας Πολωνίας-Κύπρου στο Πολωνικό 
 Κοινοβούλιο.
 (7-9 Ιουλίου)
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 2018

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Ουγγαρία. 
 (17-19 Σεπτεμβρίου)

 12η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, Λιχτενστάιν.
 (19-21η Σεπτεμβρίου)

 139η Διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, Γενεύη. 
 (14-18 Οκτωβρίου)

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Ισπανία. 
 (22-23 Οκτωβρίου)

 Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής σε Λονδίνο, Cambridge και Bristol.
 (23-31η Οκτωβρίου)

 Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής στην παρουσίαση του βιβλίου «Ωδή στον Βάσο 
 Λυσσαρίδη», Αθήνα.
 (1η-2 Νοεμβρίου)

 Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Ισραήλ. 
 (18-20 Νοεμβρίου)

 2019 

 Συμμετοχή στους εορτασμούς για τα 100χρονα του ιρλανδικού κοινοβουλίου και επίσκεψη 
 εργασίας του Προέδρου της Βουλής στην Ιρλανδία. 
 (19-24 Ιανουαρίου)

 Πρώτη Προπαρασκευαστική Συνάντηση για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων 
 Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, Γενεύη. 
 (8-9 Φεβρουαρίου)

 6η Σύνοδος Προέδρων των Κοινοβουλίων Μελών της ΚΣΕΜ, Στρασβούργο.
 (13 Φεβρουαρίου)

 Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Λονδίνο. 
 (26-29 Μαρτίου)

262



•

•

•

•

•

•

•

•

Παράρτημα XIV

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Μονακό.
 (29-31η Μαρτίου)

 140ή Διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, Ντόχα, Κατάρ.
 (6-10 Απριλίου)

 Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Βιέννη.
 (8-9 Απριλίου)

 1η Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Ιορδανίας-Κύπρου-Ελλάδας, 
 Νεκρά Θάλασσα, Ιορδανία.
 (15 Απριλίου)

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αίγυπτο.
 (21η-24 Απριλίου)

 Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στους εορτασμούς και τη συνάντηση για τη 15η επέτειο 
 της «Μεγάλης Διεύρυνσης» της ΕΕ και συναντήσεις με τους Πολωνούς ομολόγους 
  του, Βαρσοβία.
 (1η-2 Μαΐου)

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σλοβακία.
 (13-14 Μαΐου)

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Βουλγαρία.
 (29-31η Ιουλίου)
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Παράρτημα XV
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 2018
  
 Συνεδρία της Προεδρικής Επιτροπής της ΚΣΕΕ, Παρίσι. 
 (2 Σεπτεμβρίου)

 Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
 (3 Σεπτεμβρίου)
 
 Συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμών της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
 (3-4 Σεπτεμβρίου)

 Συνάντηση για την εφαρμογή της ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία.
 (10-12 Σεπτεμβρίου)

 Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό τη Διακυβέρνηση 
 της ΕΕ, Βιέννη.
 (17-18 Σεπτεμβρίου)

 Εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, 
 της Υποεπιτροπής για τα Παιδιά και της Υποεπιτροπής για τη Δημόσια Υγεία και την Αειφόρο 
 Ανάπτυξη, Λισαβόνα.
 (17-18 Σεπτεμβρίου)

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Ουγγαρία.
 (17-18 Σεπτεμβρίου)

 12η Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, Λιχτενστάιν.
 (19-21η Σεπτεμβρίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού Ασυλίας και Θεσμικών Θεμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
 (20 Σεπτεμβρίου)

 2ο Ευρωασιατικό Φόρουμ Γυναικών, Αγία Πετρούπολη.
 (20-21η Σεπτεμβρίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
 (21η Σεπτεμβρίου)

 Εργασίες της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
 Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣ ΕΓΜ), Κάλιαρι, Ιταλία. 
 (22-23 Σεπτεμβρίου)
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Παράρτημα XV

 Επαφές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
 και συμμετοχή στο 2ο Φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο», Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη. 
 (22-29 Σεπτεμβρίου)

 3η Συνάντηση της ΜΟΚΕ της Ευρωπόλ, Βρυξέλλες. 
 (24-25 Σεπτεμβρίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Επικοινωνίας της ΚΣΣΕ,   
 Τιφλίδα. 
 (25 Σεπτεμβρίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής της ΚΣΣΕ για την Εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
 Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), Παρίσι.
 (27-28 Σεπτεμβρίου)

 10η Συνάντηση των Κοινοβουλίων Ευρώπης-Ασίας (ASEP), Βρυξέλλες.
 (27-28 Σεπτεμβρίου)

 17η Φθινοπωρινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, Μπισκέκ, Κιργιστάν.
 (3-6 Οκτωβρίου)

 Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων της ΑΚΣ και 
 1ο Μέρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΑΚΣ, Σμύρνη.
 (4-5 Οκτωβρίου)

 3η Συμπληρωματική Συνάντηση για την Εφαρμογή της Ανθρώπινης Διάστασης της ΚΣ ΟΑΣΕ 
  με θέμα «Η προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρηνικής συνύπαρξης και της 
  ασφάλειας στην περιοχή του ΟΑΣΕ διαμέσου της εκπαίδευσης», Βιέννη.
 (9 Οκτωβρίου)

 Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του 
  ΕΚ με θέμα «Ειδικές ανά χώρα συστάσεις», Βρυξέλλες. 
 (9 Οκτωβρίου)

 4ο Μέρος της Συνόδου 2018 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.
 (8-12 Οκτωβρίου)

 Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ με θέμα 
 «Το μέλλον της Ευρώπης», Βρυξέλλες.
 (10 Οκτωβρίου)
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Παράρτημα XV

 Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Βιέννη. 
 (11-12 Οκτωβρίου)

 139η Διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, Γενεύη. 
 (14-18 Οκτωβρίου)

 20ό Ευρωπαϊκό Διακοινοβουλευτικό Συνέδριο για το Διάστημα, Βρυξέλλες. 
 (16 Οκτωβρίου)

 116η Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου 
 («Επιτροπή Βενετίας» ), Βενετία.
 (19-20 Οκτωβρίου)

 Επίσκεψη της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της ΚΣ ΟΑΣΕ στη Δανία και τη Σουηδία. 
 (22-23 Οκτωβρίου)

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Ισπανία.
 (22-23 Οκτωβρίου)

 Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής σε Λονδίνο, Κέιμπριτζ και Μπρίστολ.
 (23-31η Οκτωβρίου)

 Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής και παρουσία του προέδρου της Κοινοβουλευτικής 
 Επιτροπής Άμυνας στην παρουσίαση του βιβλίου «Ωδή στον Βάσο Λυσσαρίδη», Αθήνα.
 (1η-2 Νοεμβρίου)

 Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών 
 στις ΗΠΑ.
 (1η-8 Νοεμβρίου)

 Διάσκεψη για τη Δημοκρατική Ασφάλεια στη Μεσόγειο της ΚΣΣΕ, Κροατία.
 (5-6 Νοεμβρίου)

 Συνέδριο της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «Ανάπτυξη στρατηγικών κατά της διαφθοράς για την ψηφιακή
 εποχή - Πρόσφατες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές στην περιοχή του ΟΑΣΕ», Ρώμη. 
 (12-13 Νοεμβρίου)

 Κοινή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων και Εισηγητών των Επιτροπών
 της ΔΣΟ, Κάιρο. 
 (15-18 Νοεμβρίου)
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Παράρτημα XV

 60ή Διάσκεψη της COSAC, Βιέννη.
 (18-20 Νοεμβρίου)

 Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Ισραήλ. 
 (18-20 Νοεμβρίου)

 Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ με θέμα 
 την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, Βρυξέλλες. 
 (19-20 Νοεμβρίου)

 3η Τριμερής Συνάντηση Προέδρων και Αντιπροσωπιών των Επιτροπών Εξωτερικών 
 των Κοινοβουλίων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Αθήνα. 
 (21η-22 Νοεμβρίου)

 Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
 (22 Νοεμβρίου)

 Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
 (23 Νοεμβρίου)

 Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη με θέμα «Ο ρόλος των κοινοβουλίων στη διαμόρφωση του 
 μέλλοντος των τροφίμων και της γεωργίας», Ζάγκρεμπ.
 (22-23 Νοεμβρίου)

 Συνέδριο με θέμα «Γαλάζια Οικονομία και η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Ναϊρόμπι. 
 (26-28 Νοεμβρίου)

 Εορτή Αποστόλου Ανδρέα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και συνάντηση Μελών της ΔΣΟ 
 με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, Κωνσταντινούπολη. 
 (29-30 Νοεμβρίου)

 11η Σύνοδος της Ολομέλειας της ΑΚΣ και Β΄ Μέρος Συνεδρίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου
  της ΑΚΣ, Κωνσταντινούπολη.
 (29 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, 
 Παρίσι. 
 (4 Δεκεμβρίου)

 Συνεδρία της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, Νέα Υόρκη.
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•
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Παράρτημα XV

 (4-6 Δεκεμβρίου)

 Φόρουμ του περιοδικού «Economist» για την Κύπρο, Λονδίνο. 
 (5 Δεκεμβρίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εγκλωβισμένων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 
 (5 Δεκεμβρίου)

 Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ και συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών του ΟΑΣΕ, 
 Μιλάνο. 
 (5-6 Δεκεμβρίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστήμης και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 
 (6-7 Δεκεμβρίου) 

 Τρίτο Παγκόσμιο Φόρουμ κατά του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, Ερεβάν.
 (9-11 Δεκεμβρίου)

 Διερευνητική αποστολή της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα 
 Ανθρωπιστικά Θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ, Ουκρανία.
 (16-21η Δεκεμβρίου)

 2019

 Εκπροσώπηση του Προέδρου της Βουλής στην κηδεία του πρώην Προέδρου της Βουλής των
 Ελλήνων Δημήτριου Σιούφα, Αθήνα. 
 (14 Ιανουαρίου)

 Συνάντηση της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά
 Θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ, Βαρσοβία. 
 (15-16 Ιανουαρίου)

 Συμμετοχή στους εορτασμούς για τα 100χρονα του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου και επίσκεψη 
 εργασίας του Προέδρου της Βουλής στην Ιρλανδία. 
 (19-24 Ιανουαρίου) 

 Διάσκεψη Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της ΕΕ 
 (COSAC), Βουκουρέστι. 
 (20-21η Ιανουαρίου) 

 1ο Μέρος της Συνόδου 2019 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.
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Παράρτημα XV

 (21η-25 Ιανουαρίου)

 Πρώτη Προπαρασκευαστική Συνάντηση για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων 
 Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), Γενεύη. 
 (8-9 Φεβρουαρίου) 

 6η Σύνοδος Προέδρων των Κοινοβουλίων-Μελών της ΚΣ ΕΓΜ, Στρασβούργο. 
 (13 Φεβρουαρίου) 

 15η Σύνοδος Ολομέλειας της ΚΣ ΕΓΜ, Στρασβούργο. 
 (14 Φεβρουαρίου)

 Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα και Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019, 
 Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη 
 Διακυβέρνηση στην ΕΕ, Βρυξέλλες. 
 (18-19 Φεβρουαρίου)

 Ετήσια Κοινοβουλευτική Συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στον ΟΗΕ, Νέα Υόρκη. 
 (21η-22 Φεβρουαρίου)

 18η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, Βιέννη. 
 (21η-22 Φεβρουαρίου)

 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΣΜ, Βελιγράδι. 
 (21η-22 Φεβρουαρίου)

 Αποστολή της Ad hoc Επιτροπής της ΚΣΣΕ για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών
  στη Μολδαβία. 
 (22η-25 Φεβρουαρίου)

 4η Συνάντηση της ΜΟΚΕ της Ευρωπόλ, Βουκουρέστι. 
 (25 Φεβρουαρίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ, Γρανάδα. 
 (3-4 Μαρτίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 
 (5 Μαρτίου) 

 14η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, Βουκουρέστι.
 (6-8 Μαρτίου) 
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Παράρτημα XV

 Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας
 των Φύλων του ΕΚ για τη διεθνή μέρα της γυναίκας με θέμα «Δύναμη των Γυναικών  
 στην Πολιτική», Βρυξέλλες. 
 (7 Μαρτίου) 

 Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής, 
 Βουκουρέστι. 
 (19-20 Μαρτίου) 

 Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Λονδίνο. 
 (26-29 Μαρτίου)

 Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών 
 στην Ουκρανία. 
 (27 Μαρτίου-1η Απριλίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής της ΚΣΣΕ για την Εκλογή Δικαστών στο ΕΔΑΔ, Παρίσι. 
 (29 Μαρτίου) 

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Μονακό. 
 (29-31η Μαρτίου) 

 Επίσκεψη της Ad hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της ΚΣ ΟΑΣΕ στο Βέλγιο. 
 (1η-2 Απριλίου) 

 Συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της μη Ανοχής, Στρασβούργο. 
 (2-4 Απριλίου) 

 140ή Διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, Ντόχα, Κατάρ. 
 (6-10 Απριλίου) 

 Συνεδρία του Προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ, Κοπεγχάγη.
 (7-8 Απριλίου)

 Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Βιέννη.
 (8-9 Απριλίου) 

 2ο Μέρος της Συνόδου 2019 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 
 (8-12 Απριλίου)

 1η Τριμερής Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων Ιορδανίας-Κύπρου-Ελλάδας, 
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Παράρτημα XV

 Νεκρά Θάλασσα, Ιορδανία.
 (15 Απριλίου) 

 Συνέδριο της ΚΣ ΟΑΣΕ και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Κοινοπολιτείας 
 Ανεξαρτήτων Κρατών για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, Αγία Πετρούπολη. 
 (19-20 Απριλίου)

 Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση προεδρικών εκλογών στη 
 Βόρεια Μακεδονία. 
 (19-22 Απριλίου)

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αίγυπτο. 
 (21η-24 Απριλίου)

 Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στους εορτασμούς και τη συνάντηση για την 
 15η επέτειο της «Μεγάλης Διεύρυνσης» της ΕΕ και συναντήσεις με τους Πολωνούς 
 ομολόγους του, Πολωνία. 
 (1η-2 Μαΐου) 

 16ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ), 
 Αθήνα. 
 (11 Μαΐου) 

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Σλοβακία.
 (13-14 Μαΐου) 

 48ο Περιφερειακό Συνέδριο Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου CPA, Νήσος Guernesey 
  (Ηνωμένο Βασίλειο).
 (19-22 Μαΐου) 

 Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 
 (27-28 Μαΐου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
 (28-29 Μαΐου)

 Διερευνητική αποστολή της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
 τα Ανθρωπιστικά Θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ, Ουκρανία.
 (29 Μαΐου-3 Ιουνίου)

 Συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 
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Παράρτημα XV

 (3 Ιουνίου)

 Περιφερειακό συνέδριο με θέμα «Η ισχύς του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε ζητήματα 
 λογοδοσίας των πολιτειακών αρχών», Τιφλίδα. 
 (6-7 Ιουνίου)

 91η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών 
 Πανεπιστημίων, Κέρκυρα. 
 (14-16 Ιουνίου)

 Επίσκεψη στη Γαλλία της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Γαλλίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 (18-20 Ιουνίου)

 79η Συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της μη Ανοχής (ECRI), 
  Στρασβούργο. 
 (18-21η Ιουνίου) 

 Κοινή συνεδρία 1ης και 3ης Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΜ με θέμα «Το πλέγμα μεταξύ 
 μετακίνησης πληθυσμών και ασφάλειας», Άγκυρα και Γκαζιαντέπ. 
 (18-22 Ιουνίου) 

 14ο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ με θέμα την Ασφάλεια και τις Υπηρεσίες Πληροφοριών, Παρίσι. 
 (19 Ιουνίου) 

 26η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ με κεντρικό θέμα «Η συμβολή του κοινοβουλευτισμού στην 
 κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών φαινομένων», Τιφλίδα. 
 (19-23 Ιουνίου) 

 3ο Μέρος της Συνόδου 2019 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 
 (24-28 Ιουνίου)

 61η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Κρατών 
 Μελών της ΕΕ (COSAC), Βουκουρέστι. 
 (24-30 Ιουνίου)

 Διάσκεψη Κορυφής Γυναικών Πολιτικών Ηγετών με θέμα την ανάληψη δράσεων για ανάπτυξη
 της κοινωνίας μέσω της υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, Τόκυο. 
 (25-27 Ιουνίου)

 Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της ΑΚΣ, Ισφαχάν. 
 (25-27 Ιουνίου) 
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Παράρτημα XV

 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη του Κοινοβουλευτισμού, Μόσχα. 
 (30 Ιουνίου-3 Ιουλίου)

 Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου 
 για την Οικονομική Συνεργασία και το Περιβάλλον με θέμα «Εναλλακτικές αγορές 
 επιχειρηματικών κεφαλαίων για οικονομική ανάπτυξη στη Μεσόγειο», Μιλάνο. 
 (4-5 Ιουλίου)

 28η Ετήσια Σύνοδος της ΚΣ ΟΑΣΕ, Λουξεμβούργο. 
 (4-8 Ιουλίου) 

 12η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ), 
 Αθήνα. 
 (7-8 Ιουλίου)

 Εκπροσώπηση του Προέδρου της Βουλής σε εκδηλώσεις για τις μαύρες επετείους 
 του 1974, Ρόδος. 
 (13-14 Ιουλίου) 

 Αποστολή παρατηρητών της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των πρόωρων 
 κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ουκρανία. 
 (18-21η Ιουλίου)

 Συνάντηση του Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 
 των Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC), Ελσίνκι.
 (21η-22 Ιουλίου)

 Διερευνητική αποστολή της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 και τα Ανθρωπιστικά Δικαιώματα της ΚΣ ΟΑΣΕ, Μαριούπολη. 
 (22 Ιουλίου) 

 Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στη Βουλγαρία. 
 (29-31η Ιουλίου)
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 2018

 Πρόεδρος της Ινδίας κ. Ram Nath Kovind. 
 (3 Σεπτεμβρίου)

 Πρόεδρος της Βουλής της Αιγύπτου δρ. Ali Abdel-Aal.
 (10 Σεπτεμβρίου)

 Εκπρόσωπος του Διεθνούς Εμπορίου και Υφυπουργός Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας 
 της Κίνας κ. Fu Ziying.
 (26 Σεπτεμβρίου)

 Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας κ. Péter Szijjártó.
 (14 Δεκεμβρίου)

 2019 

 Γενικός γραμματέας της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) 
 και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Fatah κ. Saeb Erekat.
 (8 Ιανουαρίου)

 Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης και   
 επενδύσεων κ. Jyrki Katainen.
 (28 Ιανουαρίου)

 Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. António Costa.
 (29 Ιανουαρίου)

 Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας κ. Atef Al Tarawneh.
 (7 Μαρτίου)

 Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.
 (19 Μαρτίου)

 Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας κ. Zohrab Mnatsakanyan.
 (4 Ιουνίου)

 Αντιπρόεδρος της Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης της Κίνας (CPPCC) 
 κ. Liu Xincheng.
 (6 Ιουνίου)
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Παράρτημα XVI

 Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας κ. Miroslav Lajcak.
 (10 Ιουνίου)

 Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κ. Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
 (15 Ιουνίου)

 Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ κ. George Tsereteli.
 (18 Ιουνίου)

 Πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης κ. Gabriela Cuevas Barron.
 (27 Ιουνίου)

 Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας κ. Ararat Mirzoyan.
 (4 Ιουλίου)

 Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
 (29 Ιουλίου)
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Παράρτημα XVII
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Στέλλα	Κυριακίδου	 	 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας		 	 ΔΗΣΥ

Γιώργος	Λουκαΐδης		 	 		Μέλος		 	 	 	 AKEΛ-Αριστερά-Νέες	Δυνάμεις

Χριστιάνα	Ερωτοκρίτου	 			Αναπληρωματικό	μέλος	 	 ΔΗΚΟ

Κωστής	Ευσταθίου	 	 			Αναπληρωματικό	μέλος			 	 ΚΣ	ΕΔΕΚ

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Αβέρωφ	Νεοφύτου	 	 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας	 	 ΔΗΣΥ

Γιώργος	Λιλλήκας																						Μέλος	 																																						Συμμαχία	Πολιτών

Σκεύη	Κούτρα	Κουκουμά		 			Μέλος	 																																						AKEΛ-Αριστερά-Νέες	Δυνάμεις

Μαρίνος	Μουσιούττας																Μέλος	 																																						ΔΗΚΟ

Άννα	Θεολόγου	 	 			Μέλος	 																																					Ανεξάρτητη	βουλευτής

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ
 
 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Ειρήνη	Χαραλαμπίδου			 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας																			AKEΛ-Αριστερά-Νέες	Δυνάμεις	

Κυριάκος	Χατζηγιάννης	 			Μέλος	 																																					ΔΗΣΥ

Χαράλαμπος	Πιττοκοπίτης									Μέλος	 	 	 	 ΔΗΚΟ

Μιχάλης	Γιωργάλλας	 	 			Αναπληρωματικό	μέλος	 	 Αλληλεγγύη
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Παράρτημα XVII

Γι

                        ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Ελένη	Μαύρου		 			 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας		 	 AKEΛ-Αριστερά-Νέες	Δυνάμεις

Νίκος	Τορναρίτης		 	 			Μέλος		 	 	 	 ΔΗΣΥ

Χρίστος	Ορφανίδης	 				 			Mέλος	 	 																									ΔΗΚΟ

                ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Αβέρωφ	Νεοφύτου	 	 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας	 	 ΔΗΣΥ

Κώστας	Κώστα																						 			Μέλος	 																																					AKEΛ-Αριστερά-Νέες	Δυνάμεις

Γεώργιος	Προκοπίου		 			 			Μέλος	 	 	 	 ΔΗΚΟ

                             ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 
 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Στέφανος	Στεφάνου	 	 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας	 	 AKEΛ-Αριστερά-Νέες	Δυνάμεις		

Γεώργιος	Γεωργίου	 										 			Μέλος	 	 	 												ΔΗΣΥ

Χρίστος	Ορφανίδης	 	 			Μέλος	 	 	 	 ΔΗΚΟ

Χαράλαμπος	Θεοπέμπτου	 			Μέλος	 	 	 	 Κίνημα	Οικολόγων-
		 	 	 	 	 	 	 	 	 Συνεργασία	Πολιτών

 
                         ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
 
 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Άγγελος	Βότσης		 	 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας	 	 ΔΗΚΟ

Κώστας	Κωνσταντίνου		 			Μέλος	 	 	 	 ΔΗΣΥ

Ευανθία	Σάββα	 	 			Μέλος	 	 	 	 AKEΛ-Αριστερά-Νέες	Δυνάμεις		

Ηλίας	Μυριάνθους		 	 			Μέλος	 			 	 	 ΚΣ	ΕΔΕΚ
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Μαρίνος	Σιζόπουλος,			 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας																 	 	ΚΣ	ΕΔΕΚ
πρόεδρος	της	Κοινοβουλευτικής	
Επιτροπής	Άμυνας

Γιώργος	Λιλλήκας,		 	 			Μέλος	 																																					Συμμαχία	Πολιτών
πρόεδρος	της	Κοινοβουλευτικής	
Επιτροπής	Εξωτερικών	
και	Ευρωπαϊκών	Υποθέσεων

Ελένη	Σταύρου																											Μέλος	 		 	 	 ΔΗΣΥ

Άριστος	Δαμιανού	 	 		Μέλος	 																																				 	AKEΛ-Αριστερά-Νέες	Δυνάμεις

Ζαχαρίας	Κουλίας	 															Μέλος	 																																					ΔΗΚΟ

COSAC 

 ΣΥΝΘΕΣΗ         ΙΔΙΟΤΗΤΑ             ΚΟΜΜΑ

Γιώργος	Λιλλήκας	 	 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας	 	 Συμμαχία	Πολιτών

Νίκος	Τορναρίτης		 	 			Μέλος	 																																					ΔΗΣΥ

Αδάμος	Αδάμου		 	 			Μέλος	 				 	 	 AKEΛ-Αριστερά-Νέες	Δυνάμεις

Άγγελος	Βότσης		 	 			Μέλος	 				 	 	 ΔΗΚΟ

Κωστής	Ευσταθίου																					Μέλος	 		 	 	 ΚΣ	ΕΔΕΚ

Χρίστος	Χρίστου	 	 			Μέλος	 	 	 	 ΕΛΑΜ

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ KΠΑΑ 

 ΣΥΝΘΕΣΗ         ΙΔΙΟΤΗΤΑ             ΚΟΜΜΑ

Παράρτημα XVII
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Παράρτημα XVII

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ

             ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ 

Δημήτρης	Δημητρίου      Αρχηγός	αντιπροσωπίας		 										ΔΗΣΥ

Νίκος	Κέττηρος			 	 			Μέλος		 	 	 										ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές	Δυνάμεις

Πανίκος	Λεωνίδου																						Μέλος		 	 	 										ΔΗΚΟ

Ηλίας	Μυριάνθους																						Μέλος																																														ΚΣ	ΕΔΕΚ

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

 ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Άγγελος	Βότσης,		 			 			Αρχηγός	αντιπροσωπίας		 										ΔΗΚΟ
πρόεδρος	επιτροπής,	
ή
Μαρίνος	Μουσιούττας,		 	 	 	 	 										ΔΗΚΟ
αναπληρώτης	πρόεδρος	
επιτροπής

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Γιώργος	Λιλλήκας,		 	 			 	 																																			Συμμαχία	Πολιτών
πρόεδρος	επιτροπής,
ή
Νίκος	Τορναρίτης,		 	 	 	 	 	 										ΔΗΣΥ
αναπληρώτης	πρόεδρος	
επιτροπής

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας 

Αντρέας	Φακοντής,	 	 			 	 																																			ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές	Δυνάμεις
πρόεδρος	επιτροπής,
ή
Σκεύη	Κούτρα	Κουκουμά,																																																														 	 	 ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές	Δυνάμεις
αναπληρώτρια	πρόεδρος	
επιτροπής

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

             ΣΥΝΘΕΣΗ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΚΟΜΜΑ 

Νίκος	Τορναρίτης     Αρχηγός	αντιπροσωπίας		 										ΔΗΣΥ

Χριστάκης	Τζιοβάνης				 			Μέλος		 	 	 										ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές	Δυνάμεις
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Παράρτημα XVIII
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΙΛΙΑΣ 

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 Αίγυπτος

 Κουβέιτ

 Αρμενία

 Λετονία

 Αυστραλία

 Λίβανος

 Βέλγιο

 Λιβύη

 Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 Λιθουανία

 Βουλγαρία

 Μαρόκο

 Γαλλία

 Μεξικό

 Γερμανία

 Μολδαβία

 Γεωργία

 Ουγγαρία

 Εσθονία

 Ουκρανία

 Ιαπωνία

 Πολωνία

 Ινδία

 Ρουμανία

 Ιορδανία

 Ρωσία

 Ιράν

 Σαουδική Αραβία

 Ιρλανδία

 Σερβία

 Ισραήλ

 Σλοβακία

 Ιταλία

 Σλοβενία

 Καναδάς

 Σουηδία

 Κένυα

 Σρι Λάνκα

 Κίνα

 Συρία

 Κιργιζία

 Τσεχία

 Κόστα Ρίκα

 Φινλανδία

 Κούβα
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 Αντιπροσωπία από το Κιλκίς
 (7.9.2018)

 Πανεπιστήμιο Κύπρου, φοιτητές νομικής 
 (26.9.2018)

 A΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς - Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (27.9.2018)

 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Λάρνακας - Ε΄ τάξη
 (9.10.2018)

 Δημοτικό Σχολείο Ορόκλινης - Ε΄ τάξη
 (11.10.2018)

 The Junior and Senior School 
 (19.10.2018)

 Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (Κ.Β΄) - Στ΄ τάξη
  (23.10.2018)

 Alexander Schmidt, Γερμανός ξεναγός (πρακτορείο «Studiosus Reisen») 
 (30.10.2018)

 Ελλαδίτες τουρίστες 
 (5.11.2018)

 Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου - Στ΄ τάξη
 (7.11.2018)

 Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου - Στ΄ τάξη
 (12.11.2018)

 Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών - Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (20.11.2018) 

 Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής - Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (22.11.2018)

 The European Cyprus Society 
 (22.11.2018)
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 Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος Λάρνακας - Στ΄ τάξη
  (26.11.2018)

 Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου Λάρνακας (Κ.Β΄) - Στ΄ τάξη
 (27.11.2018)

 Εκπαιδευτικό σεμινάριο για φοιτητές Πολιτικής Επιστήμης και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
 Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής έδρας «Jean 
 Monnet (2001)» του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 (27.11.2018)

 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας - Αγίου Στυλιανού - Στ΄ τάξη
   (27.11.2018)

 Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς - Στ΄ τάξη
 (29.11.2018)

 Δημοτικό Σχολείο Ασίνου - Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (11.12.2018)

 Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς - Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις
  (9.1.2019)

 Δημοτικό Σχολείο Σιας - Δ΄ τάξη
 (9.1.2019)

 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας - Α΄ τάξη
 (14.1.2019)

 Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης (Κ.Β΄) - Δ΄ τάξη
  (17.1.2019)

 Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης  (Κ.Β΄) - Στ΄ τάξη
 (21.1.2019)

 Pascal English School, Λεμεσός - Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (23.1.2019)

 Β΄ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών - Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (24.1.2019) 

Παράρτημα XIX

282



•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

 Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου - Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (24.1.2019) 

 Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων επαρχίας Λεμεσού που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
 «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
 (29.1.2019)

 Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων επαρχίας Λευκωσίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
  «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
 (31.1.2019)

 Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων επαρχίας Λάρνακας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
 «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
 (5.2.2019)

 Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων επαρχιών Λευκωσίας και Αμμοχώστου που συμμετείχαν
  στο πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
 (6.2.2019)

 Μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείων επαρχίας Πάφου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
 «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
 (7.2.2019)

 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών - Στ΄ τάξη
 (12.2.2019)

 Β΄ Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου - Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (18.2.2019)

 Α΄ Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας - Ε΄, Στ΄ τάξεις 
 (19.2.2019)

 Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου - Στ΄ τάξη
 (20.2.2019)

 Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου - Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (20.2.2019)

 St Mary’s School, Λεμεσός - Ε΄ τάξη
 (25.2.2019)
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 26ο Γυμνάσιο Αθηνών (Μαράσλειο) - Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου
 (1.3.2019)

 The Grammar School, Λεμεσός - Ζ΄ τάξη 
 (4.3.2019)

 Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου - Γ΄ τάξη
 (13.3.2019)

 Λύκειο Σολέας
 (19.3.2019)

 Πανεπιστήμιο Frederick - φοιτητές δημοσιογραφίας 
 (20.3.2019)

 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α΄, Λάρνακα - Ε΄, Στ΄ τάξεις
 (20.3.2019)

 Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι από δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και δήμο Κιλκίς
 (26.3.2019)

 Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου - Στ΄ τάξη
 (9.4.2019) 

 Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (Κ.Α΄) - Γ΄ τάξη
 (11.4.2019)

 Β΄ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας - Δ΄ τάξη
 (18.4.2019)

 2ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιωαννίνων
 (19.4.2019)

 Πανεπιστημίου Κύπρου - φοιτητές νομικής
 (3.7.2019)
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