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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. H Δεύτερη Τακτική Σύνοδος της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου χαρακτηρίστηκε 

από πλούσιο και πολύπλευρο έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρά το 

γεγονός ότι οι δραστηριότητες του σώματος είχαν ανασταλεί για σημαντικό χρονικό 

διάστημα λόγω της διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών.  Το αποτέλεσμα των 

προεδρικών εκλογών οδήγησε και στην εκλογή νέου Προέδρου του σώματος το 

Μάρτιο του 2008. 

 

2. Η έκθεση πεπραγμένων της υπό επισκόπηση περιόδου δεικνύει μέσω 

στατιστικών και άλλων στοιχείων το εύρος της δράσης του σώματος σε διάφορους 

τομείς: τη νομοθετική εργασία, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις διεθνείς σχέσεις, τις 

ευρωπαϊκές υποθέσεις, τις έρευνες και εκδόσεις, καθώς και τις πολιτιστικές και άλλες 

εκδηλώσεις, οι οποίες έφεραν το κοινοβούλιο πιο κοντά στον πολίτη.  Οι 

δραστηριότητες αυτές συνοδεύτηκαν από συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση των 

διευκολύνσεων που παρέχονται στα μέλη του σώματος μέσω του τομέα της 

τεχνολογίας και της πληροφορικής. 

 

3. Παρά το σημαντικό νομοθετικό έργο, η βελτίωση της λειτουργίας του σώματος 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος προς την 

κατεύθυνση αυτή σκοπεύει να εντείνει τις διαβουλεύσεις του με τα κοινοβουλευτικά 

κόμματα και τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να υποβάλει 

συγκεκριμένες εισηγήσεις.  

 

4. Στον τομέα των διεθνών δραστηριοτήτων το έργο που επιτέλεσε η Βουλή την 

περίοδο αυτή ήταν πραγματικά αξιόλογο, με σημαντικές επαφές τόσο του Προέδρου 

όσο και αντιπροσωπιών του σώματος, είτε στα πλαίσια των διμερών σχέσεων είτε 

μέσω συμμετοχής σε δραστηριότητες διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, με το 

κυπριακό πρόβλημα να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών των Κυπρίων 

βουλευτών.  Πρέπει να τονιστεί ότι το πλούσιο έργο σε ό,τι αφορά στις διεθνείς 

σχέσεις επιτεύχθηκε παρά το μικρό αριθμό των μελών του σώματος. 
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5. Σημαντικό έργο επιτελέστηκε και στον τομέα της εναρμόνισης της νομοθεσίας 

με το κοινοτικό κεκτημένο, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέρος του νομοθετικού 

έργου.  Δυστυχώς, και στην υπό επισκόπηση σύνοδο συνεχίστηκε το φαινόμενο να 

κατατίθενται στη Βουλή νομοσχέδια ή και κανονισμοί των οποίων είχε παρέλθει η 

προθεσμία που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η πρακτική αυτή εντάθηκε στο 

διάστημα αμέσως πριν από το τέλος της συνόδου, με αποτέλεσμα οι βουλευτές να 

επωμιστούν επιπρόσθετο βάρος για ενέργειες σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια.  

Για το πρόβλημα αυτό η Βουλή έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες προς την 

εκτελεστική εξουσία, με την οποία η συνεργασία βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. 

 

6. Κατά τη σύνοδο που ανασκοπείται λειτούργησε στη Βουλή για δέκατη συνεχή 

χρονιά η Βουλή των Γερόντων, που οργανώνεται με επιτυχία από το Επαρχιακό 

Συμβούλιο Ευημερίας και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής.  

Πραγματοποιήθηκε επίσης Έκτακτη Σύνοδος της Παιδοβουλής στα πλαίσια του 

Ραδιομαραθωνίου για τα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες, υπό την προεδρία του 

Προέδρου του σώματος.  Οι δραστηριότητες αυτές αναδεικνύουν το κοινωνικό έργο 

που μπορεί να επιτελέσει η Βουλή των Αντιπροσώπων και καθιστούν το κοινοβούλιο 

χώρο προσιτό στον κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

7. Καθ’ όλα αξιόλογο έργο επιτέλεσε η Βουλή και στον τομέα πολύπλευρων 

εκδηλώσεων, στις οποίες η συμμετοχή του κοινού υπήρξε αξιοσημείωτη.  Οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν έχουν απλώς στόχο να προβάλουν τους ανθρώπους 

των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και να συνεισφέρουν στα πολιτιστικά δρώμενα 

του τόπου.  Εκτός από τις πολιτιστικές δραστηριότητες η Βουλή επέδειξε και 

σημαντικό έργο στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων για εξειδικευμένα θέματα 

τοπικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. 

 

8. Οι επαφές του κοινοβουλίου με τους πολίτες συνεχίστηκαν και μέσω των 

επισκέψεων φοιτητών και μαθητών στη Βουλή, οι οποίες πύκνωσαν σε σημαντικό 

βαθμό και καλύπτουν πλέον όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  Ο επισκέπτες είχαν 

την ευκαιρία να ενημερωθούν επιτόπου για το έργο της νομοθετικής εξουσίας. 

 

9. Η Βουλή συνέχισε εξάλλου να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση προς τους 

εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι καλύπτουν τις 
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δραστηριότητες τόσο της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών όσο και 

του Προέδρου του σώματος. 

 

10. Αναφέρεται, τέλος, ότι στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που 

υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο Πρόεδρος της 

Βουλής των Ελλήνων έχει δρομολογηθεί μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα.  Ένα 

από τα μέτρα αυτά είναι και η προβολή των δραστηριοτήτων των μελών της 

κυπριακής Βουλής μέσω του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων.  Θα 

προωθηθεί επίσης η συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών των δύο κοινοβουλίων, 

όπως και η συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα. 

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Γενικά 
11. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

πραγματοποίησαν ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων, ο οποίος ανήλθε 

συνολικά στις πεντακόσιες είκοσι τέσσερις (524).  Σημειώνεται ότι κατά τις αμέσως 

τρεις προηγούμενες συνόδους ο αντίστοιχος αριθμός συνεδριάσεων των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών ήταν επτακόσιες εξήντα εννέα (769), πεντακόσιες 

σαράντα τέσσερις (544) και εξακόσιες εξήντα μία (661).  Η μείωση συγκριτικά του 

αριθμού συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών της υπό επισκόπηση 

συνόδου, ιδιαίτερα εάν συγκριθεί με την αμέσως προηγούμενη, οφείλεται στο 

γεγονός ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την περίοδο αυτή ανέστειλε τις 

εργασίες της για ουσιαστικό χρονικό διάστημα ενόψει των προεδρικών εκλογών που 

διεξήχθησαν το Φεβρουάριο του 2008.  Ο αριθμός των συνεδριάσεων που 

πραγματοποίησε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή κατά την υπό αναφορά σύνοδο 

εμφαίνεται στο Παράρτημα Ι, που επισυνάπτεται.    

 
12. Στα πλαίσια των συνεδριάσεών τους οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εξέτασαν 

και προώθησαν στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση/έγκριση διακόσια είκοσι δύο 

(222) νομοσχέδια, δεκαεννέα (19) νέες προτάσεις νόμου και εκατό σαράντα τρεις 

(143) κανονισμούς.  Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη σύνοδο εξετάστηκαν και 

προωθήθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση/έγκριση διακόσια εξήντα δύο 
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(262) νομοσχέδια, είκοσι μία (21) νέες προτάσεις νόμου και εκατό τριάντα οκτώ (138)  

κανονισμοί. 

 
13. Κατά την υπό αναφορά σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια σαράντα έξι 

(246) νομοσχέδια, σαράντα έξι (46) προτάσεις νόμου, εκατό πενήντα εννέα (159) 

κανονισμοί και εβδομήντα τέσσερα (74) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση 

υπηρεσιών  έκτακτων δημόσιων υπαλλήλων σε θέσεις στο δημόσιο τομέα και σε 

νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. Στους πιο πάνω κανονισμούς περιλαμβάνονται 

και πενήντα ένα (51) σχέδια υπηρεσίας για θέσεις στο δημόσιο τομέα και στον 

ευρύτερο κρατικό μηχανισμό, από τα οποία εγκρίθηκαν σαράντα εννέα (49). 

Για σκοπούς σύγκρισης, σημειώνεται ότι κατά την αμέσως προηγούμενη σύνοδο 

είχαν κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση/έγκριση διακόσια ογδόντα τρία (283) 

νομοσχέδια, πενήντα εννέα (59) προτάσεις νόμου, εκατόν εξήντα επτά (167) 

κανονισμοί και ενενήντα οκτώ (98) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση 

υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Παράλληλα, ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών ενεγράφησαν για σκοπούς 

αυτεπάγγελτης εξέτασης διακόσια πενήντα ένα (251) θέματα, ενώ επτακόσια 

δεκατέσσερα (714) ενεγράφησαν κατά την αμέσως προηγούμενη σύνοδο.  Η 

αισθητή μείωση των πιο πάνω αριθμών αναφορικά με νομοσχέδια, προτάσεις 

νόμου, κανονισμούς, αλλά και αυτεπάγγελτα θέματα που ενεγράφησαν και 

εξετάστηκαν σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη σύνοδο της Βουλής θα 

πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι η Βουλή, όπως ήδη αναφέρεται πιο πάνω, 

ανέστειλε για ουσιαστική χρονική περίοδο τις εργασίες της ενόψει των προεδρικών 

εκλογών.  Πρόσθετα, σημειώνεται ότι κατά την αμέσως προηγούμενη σύνοδο ο 

αριθμός αυτεπάγγελτων θεμάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένος, γιατί μετά τις 

βουλευτικές εκλογές του 2006 υπήρξε μαζική επανεγγραφή θεμάτων που είχαν 

διαγραφεί με την αυτοδιάλυση της Βουλής για σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών 

εκλογών.  Λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων αυτών, η υπό επισκόπηση 

περίοδος, για όσο χρονικό διάστημα η Βουλή των Αντιπροσώπων ήταν σε πλήρη 

λειτουργία πριν και μετά τις προεδρικές εκλογές, κρίνεται πολύ παραγωγική από 

πλευράς δραστηριοποίησης των κοινοβουλευτικών επιτροπών.  

 
14. Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο 

της Κύπρου, η οποία είχε αρχίσει να λειτουργεί σε συστηματική βάση από την 
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προηγούμενη σύνοδο, συνέχισε με συνέπεια την υλοποίηση του έργου της, όπως 

προκύπτει μέσα από τα νέα πλαίσια των όρων εντολής της, λαμβάνοντας καταθέσεις 

μαρτύρων και προωθώντας την έρευνα σημαντικών αρχείων και τη συλλογή άλλων 

στοιχείων.   

Προς υποβοήθηση της υλοποίησης του έργου αυτού η Βουλή υπέγραψε μνημόνιο 

συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και 

με επιστημονικό σύμβουλο/ερευνητή, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των 

εργασιών της επιτροπής που λήγει το τέλος του 2010. 

Παράλληλα, η επιτροπή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων για τη 

σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(ΤΕΠΑΚ), το οποίο θα αναλάβει τη μετατροπή σε ψηφιακή μορφή του υλικού που θα 

συγκεντρώσει η επιτροπή. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου, στα πλαίσια επίτευξης των 

πιο πάνω στόχων, συνήλθε σε 34 συνεδρίες, στις οποίες κλήθηκαν και κατέθεσαν 19 

μάρτυρες.  Σε τρεις από τις συνεδρίες αυτές την επιτροπή απασχόλησαν 

αποκλειστικά διαδικαστικά θέματα, καθώς και η πορεία των εργασιών της επιτροπής 

σε συσχετισμό με τις αντίστοιχες που διεξάγει η Ερευνητική Ομάδα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  Η συνολική διάρκεια των συνεδριάσεων ανήλθε στις 85 

περίπου ώρες και τηρήθηκαν 2 680 σελίδες αποστενογραφημένων πρακτικών. 

Κατά την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε η έρευνα του αρχείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου. Το υλικό που προέκυψε στοιχειοθετήθηκε, ταξινομήθηκε και τοποθετήθηκε 

στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της Βουλής. 

 
15. Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο κατατέθηκαν επίσης οι ετήσιες εκθέσεις του 

Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Επιτρόπου Διοικήσεως, υπουργείων και 

άλλων οργανισμών, καθώς και άλλες εκθέσεις που κατατίθενται με βάση πρόνοιες 

σχετικών νομοθεσιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης από τις καθ’ ύλην 

αρμόδιες επιτροπές. 

 
16. Κατά την ίδια σύνοδο υποβλήθηκαν επίσης από την καθ’ ύλην αρμόδια 

επιτροπή εκθέσεις προς την ολομέλεια της Βουλής για εννέα (9) νομοσχέδια με τα 

οποία τροποποιούνται κρατικοί προϋπολογισμοί προηγούμενων ετών, όπως και τρία 

(3) νομοσχέδια με τα οποία προνοούνται συμπληρωματικές πιστώσεις για τον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2007 και του 2008.  Υποβλήθηκαν επίσης εκθέσεις για 
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πέντε (5) νομοσχέδια με τα οποία προνοούνται συμπληρωματικές πιστώσεις για 

προϋπολογισμούς ημικρατικών οργανισμών για τα έτη 2007 και 2008. 

Από την ίδια επιτροπή εξετάστηκαν πρόσθετα εβδομήντα τέσσερα (74) αιτιολογικά 

σημειώματα που κατατέθηκαν στη Βουλή και παραπέμφθηκαν ενώπιόν της για την 

πρόσληψη ή παράταση υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε διάφορα τμήματα και 

υπηρεσίες της δημόσιας υπηρεσίας ή των ημικρατικών οργανισμών.  Ειδικότερα, 

εξήντα δύο (62) αιτιολογικά σημειώματα αφορούσαν πρόσληψη ή παράταση 

υπηρεσιών σε διάφορα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας και δώδεκα (12) 

αιτιολογικά σημειώματα την πρόσληψη ή παράταση υπηρεσιών σε ημικρατικούς 

οργανισμούς.  Η έγκριση πρόσληψης ή παράτασης υπηρεσιών έκτακτων 

υπαλλήλων δόθηκε από την επιτροπή με την αποστολή σχετικών απαντητικών 

επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία ή ημικρατικούς οργανισμούς. 

Επιπρόσθετα, η ίδια επιτροπή υπέβαλε εκθέσεις προς την ολομέλεια για επτά (7) 

νομοσχέδια με τα οποία παρέχεται εγγύηση από την Κυπριακή Δημοκρατία για την 

αποπληρωμή δανείων που συνήφθησαν δυνάμει συμφωνίας μεταξύ διάφορων 

αρχών και τραπεζικών ιδρυμάτων (δημοτικές και κοινοτικές αρχές, συμβούλια 

αποχετεύσεων κ.ά.) για την υλοποίηση διάφορων έργων ή σκοπών. 

Κατά την ίδια περίοδο αποδεσμεύθηκε επίσης από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή 

αριθμός κονδυλίων με σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια δαπανών 

από υπουργεία ή και ημικρατικούς οργανισμούς τα οποία είχαν δεσμευθεί από την 

επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης και έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού ή 

των ετήσιων προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών.  Η έγκριση της επιτροπής 

δόθηκε με την αποστολή σχετικών απαντητικών επιστολών προς τα αρμόδια 

υπουργεία ή ημικρατικούς οργανισμούς. 

Σημειώνεται επίσης ότι η μελέτη, συζήτηση και έγκριση του κρατικού 

προϋπολογισμού για το έτος 2008 ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007 και 

τέθηκε σε ισχύ αμέσως με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, τηρώντας έτσι το 

γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος. Μελετήθηκε ακόμη και προωθήθηκε για 

ψήφιση ένας μεγάλος αριθμός προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών και άλλων 

οργανισμών δημόσιου δικαίου για το 2008, που ανέρχεται στους είκοσι επτά (27).  

 
Νομοθετικό έργο 
17. Κατά την υπό αναφορά σύνοδο μελετήθηκαν από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές και προωθήθηκαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση 
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σημαντικά θεσμικά νομοθετήματα ή και νομοθεσίες που εισάγουν πρωτοποριακές 

και νεωτεριστικές για τα κυπριακά δεδομένα ρυθμίσεις.  Αξίζει να γίνει αναφορά στις 

νομοθεσίες που διέπουν την παραγωγή και εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού, τις σχέσεις γονέων και τέκνων και τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων 

των συζύγων, τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων που 

καταναλώνουν ενέργεια, την προστασία του ανταγωνισμού, την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων, τους αλλοδαπούς και τη μετανάστευση, ιδιαίτερα σε 

σχέση με την ευθύνη μεταφορέων κατά τη μεταφορά επιβατών, αλλά και τις 

προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 

καθιέρωση ορισμένων ιδιότυπων ασυμβιβάστων κατά την άσκηση του έργου 

κρατικών αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ίση μεταχείριση ανδρών 

και γυναικών σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε αμοιβή και υπηρεσίες, τη 

διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση σοβαρών 

ποινικών αδικημάτων, την εισαγωγή διατάξεων που διευκολύνουν την 

αποκατάσταση των πτωχευσάντων, την πρόληψη και καταστολή της βίας στους 

αθλητικούς χώρους, τη ρύθμιση της λειτουργίας των επενδυτικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων, καθώς και ρυθμιζόμενων αγορών, την αποζημίωση και τις 

συντάξεις των Κυπρίων ευρωβουλευτών, την άρση του λεγόμενου “τραπεζικού” ή 

“επαγγελματικού απορρήτου” για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των 

συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, τη ρύθμιση της λειτουργίας των θερινών 

σχολείων, την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την 

αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, τη ρύθμιση του θέματος της διαχείρισης της 

ποιότητας των νερών κολύμβησης, την εμπορική ναυτιλία σε σχέση με τη ρύπανση 

που προκαλείται από τα πλοία, τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας ανθρώπινων 

ιστών, κυττάρων και παράγωγων προϊόντων τους, την εγγραφή φυσικών ιατρικής 

κ.ά.  Σημειώνεται ότι πολλές από τις πιο πάνω νομοθεσίες έχουν θεσπιστεί στα 

πλαίσια των υποχρεώσεών μας για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και είτε 

εισάγονται για πρώτη φορά στην κυπριακή έννομη τάξη είτε συμπληρώνουν 

υφιστάμενες νομοθεσίες διευρύνοντας και βελτιώνοντάς τες.   

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, τη 

λεγόμενη “Μεταρρυθμιστική Συνθήκη”, η οποία εξετάστηκε από κοινού από τις 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.  Η συνθήκη 

αυτή στοχεύει, μεταξύ άλλων, να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση 

δημοκρατικότερη, διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη. 
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Παράλληλα, μεταξύ των νομοθεσιών που εξετάστηκαν και προωθήθηκαν στη Βουλή 

από τις καθ’ ύλην αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές περιλαμβάνονται πολλές 

νομοθεσίες που έχουν κοινωνικό περιεχόμενο, όπως είναι η βελτίωση της 

νομοθεσίας των κοινωνικών ασφαλίσεων και νομοθεσίες που στοχεύουν στην 

επέκταση, βελτίωση ή εισαγωγή νέων επιδομάτων και δημόσιων βοηθημάτων για 

την κάλυψη κοινωνικών αναγκών σε ομάδες πληθυσμού.  Τέλος, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι αρκετές από τις νομοθεσίες που εξέτασαν οι καθ’ ύλην αρμόδιες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές κατά την υπό επισκόπηση περίοδο στόχευαν στη 

διευκόλυνση της ομαλής εισαγωγής του ευρώ, αλλά και σε αναγκαίες συνακόλουθες 

αλλαγές που έπρεπε να επενεχθούν σε διάφορες νομοθεσίες ως αποτέλεσμα της 

εισαγωγής του νέου νομίσματος.  Εξειδικευμένη αναφορά στις σημαντικότερες από 

τις πιο πάνω νομοθεσίες γίνεται στο Παράρτημα ΙΙ.  
 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 
18. Στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου οι καθ’ ύλην αρμόδιες 

επιτροπές εξέτασαν, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από παραπομπή από την 

ολομέλεια του σώματος, μια σειρά από σημαντικά θέματα τα οποία απασχόλησαν 

έντονα την κοινή γνώμη και άπτονται σημαντικών πτυχών της κοινωνικοοικονομικής 

ζωής του τόπου.  Τα πιο σημαντικά από τα θέματα αυτά παρατίθενται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ.  Σημειώνεται ότι για αρκετά από τα εν λόγω θέματα οι καθ’ ύλην 

αρμόδιες επιτροπές υπέβαλαν εκθέσεις προς την ολομέλεια και ακολούθησε η 

συζήτησή τους από το σώμα στα πλαίσια του Τέταρτου Κεφαλαίου της ημερήσιας 

διάταξης της ολομέλειας της Βουλής. 

 
Νομοπαρασκευαστικό έργο 
19. Κατά την υπό αναφορά σύνοδο, έστω και αν αυτή υπήρξε χρονικά μικρότερη 

από τις προηγούμενες λόγω των προεδρικών εκλογών, το έργο που αναπτύχθηκε 

ήταν μεγάλο και αξιόλογο στον τομέα της ετοιμασίας και/ή επεξεργασίας μεγάλου 

αριθμού προτάσεων νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής από 

βουλευτές ή κοινοβουλευτικές ομάδες. Ειδικότερα, ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν 

στη Βουλή σαράντα έξι (46) προτάσεις νόμου, από τις οποίες ψηφίστηκαν σε νόμους  

οι δεκαεννέα (19).  Οι αυξημένες απαιτήσεις του τομέα αυτού επαναφέρουν στο 

προσκήνιο το θέμα της ανάγκης υλοποίησης του αιτήματος της Βουλής για 

δημιουργία δικού της νομοπαρασκευαστικού τμήματος.  
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20. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη διευκόλυνση του έργου των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Βουλής γενικότερα κατά την εξέταση 

νομοσχεδίων και κανονισμών αναμένεται να συμβάλει η προσπάθεια της 

κυβέρνησης για απλοποίηση της νομοθεσίας μέσω της διενέργειας και κατάθεσης 

στη Βουλή ανάλυσης αντικτύπου που καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές διαστάσεις κάθε νομοθεσίας.  Αναφέρεται συναφώς ότι στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων έχει κοινοποιηθεί, από τον Οκτώβριο του 2007, απόφαση της 

κυβέρνησης, με σκοπό την καλύτερη νομοθέτηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, 

με βάση την οποία θα κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζί με κάθε 

νομοσχέδιο και κανονισμούς ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο ερωτηματολόγιο 

ανάλυσης αντικτύπου, που απαραίτητα θα συνοδεύει κάθε νομοθέτημα που 

κατατίθεται στη Βουλή.  Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής η 

απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται με συνέπεια, ενώ αρκετές φορές τα νομοσχέδια και 

οι κανονισμοί που κατατίθενται στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία δε 

συνοδεύονται ούτε από το αναγκαίο επεξηγηματικό υπόμνημα της εκτελεστικής 

εξουσίας, που παραδοσιακά κατατίθεται στη Βουλή με κάθε νομοθέτημα.  Είναι 

προσδοκία όλων ότι με τη νέα βουλευτική σύνοδο κάθε σχέδιο νομοθετήματος που 

κατατίθεται στη Βουλή θα συνοδεύεται από το πιο πάνω ερωτηματολόγιο, όχι μόνο 

επειδή αυτό αποτελεί και δέσμευσή μας στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας, 

αλλά και γιατί αυτό θα διευκολύνει ουσιαστικά το έργο των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών και θα συμβάλει στην απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της 

νομοθεσίας μας.  

 
21. Τονίζεται επίσης η ανάγκη όπως τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί κατατίθενται 

από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή έγκαιρα, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στις 

καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές να προβαίνουν σε εκτενή συζήτηση, επεξεργασία και 

προώθησή τους στην ολομέλεια της Βουλής στον κατάλληλο χρόνο, χωρίς την 

άσκηση χρονικών ή άλλων πιέσεων.  Η μη έγκαιρη κατάθεση νομοσχεδίων και 

ιδιαίτερα εναρμονιστικών, φαινόμενο που, όπως και παλαιότερα, επαναλήφθηκε και 

φέτος, “ανάγκασε” τη Βουλή να προχωρήσει στην ψήφιση νομοσχεδίων για τα οποία 

η κυβέρνηση είχε προδεσμευθεί ότι θα ψηφίζονταν από τη Βουλή σε συγκεκριμένα 

χρονικά πλαίσια.  Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα κάποια εναρμονιστικά νομοσχέδια 
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κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση, όταν είχαν ήδη παρέλθει οι προθεσμίες που 

τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για υιοθέτησή τους. 

Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες συνεδρίες της ολομέλειας 

προ των θερινών διακοπών του σώματος, με αποτέλεσμα στη Βουλή και στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές να τεθούν ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, παρά τις 

έγκαιρες και σαφείς προειδοποιήσεις προς την εκτελεστική εξουσία για σωστό 

προγραμματισμό και συντονισμό με στόχο την έγκαιρη κατάθεση νομοσχεδίων και 

κανονισμών για αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.  

 
Επισκέψεις/συναντήσεις 

22. Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο συνεχίσθηκε ο θεσμός των επισκέψεων/ 

συναντήσεων και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν ένα μεγάλο 

αριθμό επισκέψεων/συναντήσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, οι 

οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα IV και V, αντίστοιχα.  Στον τομέα 

αυτό κατεβλήθη προσπάθεια για πραγματοποίηση επισκέψεων από τις επιτροπές, 

στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, για να διαμορφώσουν ιδίαν αντίληψιν 

επί συγκεκριμένων θεμάτων. 

 
Άλλες δραστηριότητες 
23. Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών παρέσχε τεχνοκρατική στήριξη για 

την πραγματοποίηση των ετήσιων συνόδων της Παιδοβουλής και της Βουλής των 

Γερόντων, που διεξάγονται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια υπό την αιγίδα του 

Προέδρου της Βουλής, που προεδρεύει των εργασιών τους.  Σημειώνεται ότι η 

Παιδοβουλή συνέβαλε με τη δράση της στη θεσμοθέτηση του Επιτρόπου για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού.   
Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται ότι λειτουργοί της υπηρεσίας συμμετέχουν 

ουσιαστικά στο έργο εγκατάστασης Συστήματος Νομικής Πληροφόρησης (Legal 

Information System) και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αρχείου (Document Manager). 

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 λειτουργός 

της Υπηρεσίας αποσπάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εκτέλεση ειδικών 

καθηκόντων. 

 
Λειτουργικά θέματα 
24.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η λειτουργία των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών υπήρξε γενικά ομαλή και λειτουργική, με αποτέλεσμα την παραγωγή 
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αξιόλογου νομοθετικού και γενικότερα κοινοβουλευτικού έργου.  Ωστόσο, ορισμένα 

λειτουργικά προβλήματα διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν, με στόχο να 

μελετηθούν, ώστε να εξευρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για την αντιμετώπισή 

τους.  Σε πρώτο στάδιο και με οδηγίες του Προέδρου του σώματος η διαπίστωση και 

η καταγραφή των προβλημάτων έγινε σε υπηρεσιακό επίπεδο από τους τεχνοκράτες 

του κοινοβουλίου, με στόχο αυτά να μελετηθούν στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο 

σε σύσκεψη υπό την προεδρία του Προέδρου του σώματος και με τη συμμετοχή των 

προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των αρχηγών ή/και εκπροσώπων 

των κοινοβουλευτικών κομμάτων.  

 
25. Η συνεργασία μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο καθ’ όλα ομαλή και χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήματα.  Οι υπουργοί και οι εκπρόσωποί τους ανταποκρίθηκαν θετικά 

στις προσκλήσεις των επιτροπών να παραστούν στις συνεδριάσεις τους ή να 

αποστείλουν στοιχεία και πληροφορίες.  Οποιεσδήποτε επιμέρους δυσκολίες 

αντιμετωπίστηκαν με καλή θέληση από όλες τις πλευρές.  

 

Γ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
26. H Βουλή των Αντιπροσώπων παρήγαγε σημαντικό και ουσιαστικό έργο σε ό,τι 

αφορά τις διεθνείς της σχέσεις και την προώθηση των συμφερόντων της Κύπρου 

στο διεθνές κοινοβουλευτικό επίπεδο κατά την υπό αναφορά περίοδο.  Παρά το 

συγκριτικά μικρό αριθμό μελών που διαθέτει και, ειδικά για το υπό επισκόπηση 

χρονικό διάστημα, τη διακοπή των εργασιών της από το Δεκέμβριο 2007 μέχρι το 

Φεβρουάριο 2008 δεδομένης της διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών, η Βουλή 

των Αντιπροσώπων και πάλι παρουσίασε αξιοσημείωτη, ακόμα και ελαφρώς 

αυξημένη, δραστηριότητα, ξεπερνώντας τις εκατόν (100) αποστολές στο εξωτερικό 

(Παράρτημα VI), που αφορούσαν δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλής 

(Παράρτημα VII), επισκέψεις σε διμερές επίπεδο και συμμετοχές αντιπροσωπιών 

του σώματος σε διεθνή σεμινάρια, συναντήσεις και διασκέψεις.  Κατά το ίδιο 

διάστημα, πραγματοποιήθηκαν δεκατέσσερις (14) επισκέψεις στην Κύπρο 

Προέδρων και αντιπροσωπιών άλλων κοινοβουλίων και διεθνών κοινοβουλευτικών 

οργανισμών (Παράρτημα VIII). 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

 

27. Τόσο ο απελθών και, από το Μάρτιο του 2008, ο νυν Πρόεδρος της Βουλής 

όσο και τα μέλη του σώματος συνέχισαν, με τις επαφές, παρεμβάσεις και 

τοποθετήσεις τους, να ενημερώνουν τους ξένους ομολόγους τους και άλλους 

αξιωματούχους σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα και να συμβάλλουν ενεργά στη 

διαμόρφωση διάφορων αποφάσεων και ψηφισμάτων για ένα πλατύ φάσμα 

ζητημάτων, παγκόσμιου, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. 

 

28. Ο Πρόεδρος της Βουλής, καθώς και οι βουλευτές ενημέρωναν τους εκάστοτε 

συνομιλητές τους στις συναντήσεις τους, αλλά και μέσω επιστολών, όπου 

επιβαλλόταν, για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και για τις επιμέρους 

πτυχές του προβλήματος, υπογραμμίζοντας την εμμονή και προσήλωση της 

ελληνοκυπριακής πλευράς σε συμφωνημένη, λειτουργική και βιώσιμη λύση 

διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη βάση των συμφωνιών υψηλού επιπέδου, 

των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών που πρεσβεύει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε επίσης ότι η τουρκική πλευρά πρέπει να επιδείξει 

εξίσου καλή θέληση και πολιτική βούληση και, έχοντας υπόψη ότι το κλειδί της 

επίλυσης του Κυπριακού βρίσκεται στην Άγκυρα, υπενθύμισε επανειλημμένα ότι 

πρέπει να ασκηθούν ουσιαστικές πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα προς την Τουρκία, 

ώστε να μην παρεμβάλλει προσκόμματα στη διαδικασία των απευθείας συνομιλιών, 

όπως αυτή προετοιμαζόταν στα πλαίσια των ομάδων εργασίας και των τεχνικών 

επιτροπών.  Παρ’ όλα αυτά, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έπαψε να δηλώνει, διά 

στόματος του Προέδρου και των μελών της, ότι η Κύπρος δεν τάσσεται εναντίον της 

ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η χώρα αυτή εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της έναντι της Ένωσης και όλων των μελών της, περιλαμβανομένης 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως εξάλλου ζητείται από κάθε υποψήφια χώρα. 

 

29. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ρόλο που μπορεί και θέλει να διαδραματίσει η 

Κύπρος ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λόγω των φιλικών διασυνδέσεών της με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής.  

Η προοπτική αυτή διαφάνηκε ευκρινέστερα και με τη συμμετοχή της κυπριακής 

Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου και στην Ευρωμεσογειακή 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση.  Αντιπροσωπίες της Βουλής είχαν εξάλλου την ευκαιρία 
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από διάφορα βήματα να δηλώσουν υποστήριξη προς την πρωτοβουλία του 

Προέδρου Σαρκοζί για τη δημιουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, προβάλλοντας 

και πάλι το γεφυροποιό ρόλο της Κύπρου. 

 

30. Ο Πρόεδρος της Βουλής τοποθετήθηκε, με την ευκαιρία της συμμετοχής του σε 

διεθνή και ευρωπαϊκά βήματα, επί θεμάτων, πέραν του κυπριακού προβλήματος, 

όπως οι προκλήσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ατζέντας μετά την 

απόρριψη της Συνθήκης της Λισαβόνας από το λαό της Ιρλανδίας, οι νέες ευθύνες 

για τα εθνικά κοινοβούλια και η εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά 

και γενικότερα επί του θέματος της αποφασιστικής συμβολής των εθνικών 

κοινοβουλίων στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας, των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.   

 

31. Ο Πρόεδρος της Βουλής κάλεσε ιδιαίτερα όλους τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση να αποφύγουν την εσωστρέφεια στη διαχείριση των εσωτερικών 

προβληματισμών της Ένωσης, ώστε οι ανησυχίες και προσδοκίες να 

αντιμετωπιστούν, με όραμα την εδραίωσή της ως παγκόσμιας δύναμης, που 

συμβάλλει στην επίλυση συγκρούσεων και μεριμνά για το σεβασμό των αρχών του 

διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.  Μιας Ευρώπης που στηρίζει 

την παγκόσμια ανάπτυξη προς βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μη 

προνομιούχων και διασφάλιση της ειρήνης και σταθερότητας στον κόσμο. 

 

32. Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε επίσης την ανάγκη μιας στενότερης σχέσης με 

τους πολίτες, με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ώστε να 

πεισθούν οι πολίτες ότι τα εθνικά κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις, όπως και οι θεσμοί 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αλλαγές που επιθυμούν να επιφέρουν, στοχεύουν 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην ασφάλεια και στην ευημερία 

τους.  Η Συνθήκη της Λισαβόνας επικυρώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

στις 3 Ιουλίου 2008 με μεγάλη πλειοψηφία. 

 

33. Όπως και κατά την προηγούμενη υπό αναφορά περίοδο, οι διεθνείς 

κοινοβουλευτικοί οργανισμοί αύξησαν τις δραστηριότητές τους και καταπιάστηκαν, 

πέρα από τις γενικότερες αρμοδιότητές τους, με εξειδικευμένα ζητήματα, όπως τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των δύο φύλων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
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η συνεργασία για την ανάπτυξη σε συνάρτηση με διάφορους τομείς της οικονομίας.  

Ως εκ τούτου, και οι συμμετοχές Κυπρίων βουλευτών στα σχετικά συνέδρια και 

σεμινάρια προστέθηκαν στις τακτικές τους υποχρεώσεις εκπροσώπησης της Βουλής 

στους εν λόγω οργανισμούς. 

 

34. Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρήθηκε επίσης στις συναντήσεις που διοργανώνει 

η εκάστοτε προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σ’ αυτές που διοργανώνει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επιμέρους θέματα. Αντιπροσωπίες διάφορων 

επιτροπών της Βουλής συμμετείχαν σ’ αυτά τα πλαίσια στις συναντήσεις που 

διοργανώθηκαν για ζητήματα των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και σε συναντήσεις για 

θέματα ευρύτερης ευρωπαϊκής επικαιρότητας, όπως ο πληθυσμός και η ανάπτυξη, 

τα ναρκωτικά, το μέλλον της ΕΕ ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 

τα Δυτικά Βαλκάνια κ.ά. 

 

35. Στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσης η συμβολή των Κυπρίων 

ευρωβουλευτών υπήρξε σημαντικότατη και πολλές φορές αποφασιστική στην 

προώθηση των κυπριακών θέσεων.  Πολλές φορές επίσης υπήρξε καρποφόρα 

συνεργασία τους με τη Βουλή των Αντιπροσώπων για θέματα που αφορούσαν την 

Κύπρο. 

 

36. Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι, με την ευκαιρία της συμμετοχής τους σε 

διεθνή βήματα, τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής όσο και τα μέλη του σώματος είχαν 

πληθώρα κατ’ ιδίαν συναντήσεων στο περιθώριο των επίσημων εργασιών, κατά τις 

οποίες ενημέρωσαν τους ομολόγους τους και άλλους αξιωματούχους για τις εξελίξεις 

στο κυπριακό πρόβλημα και ανέλυσαν τις θέσεις της πλευράς μας, τονίζοντας την 

επιθυμία μας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλήματος και επανένωση της 

νήσου και του λαού της.  Στα ίδια πλαίσια, αξιοποιήθηκαν ευκαιρίες για προώθηση 

και περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων της Βουλής. 

 

37. Παρατίθεται η σύνθεση των αντιπροσωπιών της Βουλής σε διεθνείς, 

ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς στο Παράρτημα 
ΙΧ. 
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Διμερείς σχέσεις 
38. Παρ’ ότι, εκ των πραγμάτων, ο ευρωπαϊκός χώρος είχε κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο τη μερίδα του λέοντος σ’ ό,τι αφορά την ανάπτυξη των διμερών 

σχέσεων της Βουλής με άλλα κοινοβούλια, η Βουλή συνέχισε να καλλιεργεί 

συστηματικά τις διασυνδέσεις της και με κοινοβούλια πολλών άλλων χωρών, με 

γνώμονα τις κοινές αξίες και αρχές, καθώς και τους κοινούς σκοπούς και θέσεις σε 

σχέση με φλέγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου και ευρύτερου 

ενδιαφέροντος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εν λόγω χώρες και τα κοινοβούλιά 

τους υποστηρίζουν την εξεύρεση λύσης στο κυπριακό πρόβλημα βάσει του διεθνούς 

δικαίου και ιδιαίτερα των αρχών και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ.  Πολλές 

επίσης από αυτές τις χώρες βλέπουν στην Κύπρο έναν αξιόπιστο σύνδεσμο για την 

προώθηση των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

39. Οι διμερείς σχέσεις της Βουλής προωθήθηκαν κατά κύριο λόγο από τον 

Πρόεδρο του σώματος, μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων με τους ομολόγους του 

άλλων χωρών, καθώς και με συναντήσεις που είχε με ξένους ανώτατους κρατικούς 

αξιωματούχους στα πλαίσια επισκέψεών τους στην Κύπρο και με πρέσβεις 

διαπιστευμένους στην Κύπρο (Παράρτημα Χ).  Κατά τις επαφές του αυτές ο 

Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τους εν λόγω αξιωματούχους για το κυπριακό 

πρόβλημα και τις θέσεις μας και αντάλλαξε παράλληλα μαζί τους απόψεις για την 

ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, τις διεθνείς εξελίξεις και καίρια διεθνή προβλήματα. 

 

40. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών είχε επίσης σημαντικό ρόλο και 

συμβολή στο έργο της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων της Βουλής, κυρίως ως εκ 

της αρμοδιότητάς της ως ομάδα φιλίας με ξένα κοινοβούλια.  Ο θεσμός των ομάδων 

φιλίας έχει διαχρονικά αξιόλογη δράση στην προώθηση των διμερών σχέσεων, έστω 

και αν δεν απαντά σ’ όλες τις χώρες ή δεν αναπτύσσεται στον ίδιο βαθμό σε όσες 

υπάρχει.  Στα πλαίσια αυτών των παραμέτρων, η Βουλή διατηρεί έναν αρκετά 

μεγάλο αριθμό ομάδων φιλίας με άλλα κοινοβούλια, στη βάση πάντα της 

αμοιβαιότητας.  Παρατίθεται ο σχετικός κατάλογος στο Παράρτημα ΧΙ.  Με τις 

ανταλλαγές επισκέψεων και άλλες επαφές των εκατέρωθεν ομάδων φιλίας 

αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι διμερείς μας κοινοβουλευτικές σχέσεις και έγινε 

ενδελεχής ενημέρωση για το Κυπριακό.  Ταυτόχρονα, ενημέρωσαν και οι 
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συνομιλητές μας την κυπριακή πλευρά για θέματα που ενδιέφεραν άμεσα τις δικές 

τους χώρες. 

 

41. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας και επαφών της Βουλής αποτέλεσαν, όπως και σε 

προηγούμενες περιόδους, επιστολές, διαβήματα και μηνύματα του Προέδρου της 

Βουλής προς ομολόγους του και άλλους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς 

αξιωματούχους, τόσο για το Κυπριακό και επιμέρους πτυχές του όσο και για άλλα 

ζητήματα επικαιρότητας και αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  Επιστολές και μηνύματα 

απηύθυναν εξάλλου και μέλη του σώματος προς ξένους ομολόγους τους σε θέματα 

της δικής τους αρμοδιότητας.  Χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπήρξαν η επιστολή 

που απηύθυνε ο απελθών Πρόεδρος της Βουλής σε Βρετανούς βουλευτές σε σχέση 

με την υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικού Συνεταιρισμού μεταξύ των 

Πρωθυπουργών Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας, καθώς και η επιστολή του νυν 

Προέδρου της Βουλής προς τους Προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών 

μελών της ΕΕ και των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς 

και προς τους Προέδρους διεθνών και ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών οργανισμών, 

διαβιβάζοντάς τους ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου και άλλων φορέων της 

κατεχόμενης Μόρφου, που υιοθέτησαν οι τελευταίοι, με την ευκαιρία της 34ης 

επετείου της κατάληψης της πόλης από τα τουρκικά στρατεύματα. 

 

42. Θεωρώντας τους αποδήμους της Κύπρου ως άξιους πρέσβεις των δικαίων και 

δικαιωμάτων μας στο εξωτερικό, η Βουλή διατηρεί στενή επαφή με τις κατά τόπους 

οργανώσεις και τους εκπροσώπους τους.  Κατά την υπό αναφορά περίοδο, ο 

Πρόεδρος της Βουλής και μέλη του σώματος είχαν συναντήσεις με τους 

οργανωμένους αποδήμους με κάθε ευκαιρία επίσκεψης των πρώτων στο εξωτερικό 

ή των τελευταίων στην Κύπρο στα  πλαίσια συνεδρίων των αποδήμων ή άλλων 

εκδηλώσεων.  Ο Πρόεδρος της Βουλής συνέχισε επίσης να αποστέλλει μηνύματά 

του σε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις των αποδήμων, όπως και σε άλλες ευκαιρίες 

επαφών, ενημερώνοντάς τους για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό και 

καλώντας τους να συνεχίσουν την αξιοσημείωτη δράση τους, προωθώντας τα 

συμφέροντα της Κύπρου στις δικές τους επαφές με τις κυβερνήσεις και τα 

κοινοβούλια των χωρών που τους φιλοξενούν ως δεύτερή τους πατρίδα. 
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Διεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισμοί 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
43. Κατά την υπό αναφορά περίοδο το κυπριακό πρόβλημα συνέχισε να 

απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο στο επίπεδο της ολομέλειας όσο και 

στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.  Άλλες Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου 

συζήτησαν επίσης θέματα που αφορούν στους αγνοουμένους (Επιτροπή 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) και στο θέμα της επιστροφής της κλειστής 

περιοχής Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της (Επιτροπή Αναφορών).  

 

44. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία το Μάιο του 

2008 την Έκθεση Προόδου της Τουρκίας σχετικά με την ενταξιακή της πορεία.  Η εν 

λόγω έκθεση συντάχθηκε από την εισηγήτρια της Επιτροπής Εξωτερικών, Ολλανδή 

ευρωβουλευτή κ. Oomen-Ruijten. 

Αναφορικά με την Κύπρο, η έκθεση τονίζει την ανάγκη μιας συνολικής διευθέτησης 

του Κυπριακού.  Χαιρετίζει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες των δύο 

κοινοτήτων στην Κύπρο την 21η Μαρτίου του 2008 και καλεί αμφότερες τις πλευρές 

να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που παρουσιάζεται, ώστε να επιτύχουν μια συνολική 

διευθέτηση του ζητήματος εντός του πλαισίου του ΟΗΕ και βάσει των αρχών επί των 

οποίων ιδρύθηκε η ΕΕ.  Στο ίδιο ψήφισμα αναφέρεται ότι η απόσυρση των 

τουρκικών στρατευμάτων θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση 

λύσης. 

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια για την έγκριση της έκθεσης η 

μεγάλη πλειοψηφία των ομιλητών αναφέρθηκαν στην ανάγκη η Τουρκία να στηρίξει 

την ειρηνευτική διαδικασία η οποία ξεκίνησε πρόσφατα στην Κύπρο από τους δύο 

ηγέτες, καθώς και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που αφορούν την Κύπρο.  

Υπογραμμίζεται ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, δεν έγινε καμία 

αναφορά από κανένα ευρωβουλευτή, Επιτροπή ή άλλο όργανο στη λεγόμενη 

“απομόνωση” των Τουρκοκυπρίων και το απευθείας εμπόριο.  Στη διαμόρφωση της 

έκθεσης οι Κύπριοι ευρωβουλευτές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. 

 

45. Τον Ιούνιο του 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με συντριπτική 

πλειοψηφία την έκθεση της Γερμανίδας ευρωβουλευτού κ. Ewa Klamt για τους 
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αγνοουμένους στην Κύπρο.  Η έκθεση αποτελεί συνέχεια σχετικού ψηφίσματος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάρτιο του 2007.   

Στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το σημαντικό έργο που επιτέλεσε η 

Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) και ζητείται η περαιτέρω 

χρηματοδότησή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2009.  Γίνεται επίσης 

αναφορά σε όλα τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, των Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Ακόμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

εξουσιοδοτεί την εισηγήτρια να λάβει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε να πείσει τα 

εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν ενεργά και εποικοδομητικά για την εξακρίβωση 

της τύχης κάθε αγνοουμένου. 

 

46. Τον Ιούλιο του 2008 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου η έκθεση για την επίσκεψη πραγματογνωμοσύνης στην Αμμόχωστο, η 

οποία προωθήθηκε από τα μέλη της αντιπροσωπίας που είχαν επισκεφθεί την 

Κύπρο γι’ αυτό το σκοπό πλην του προέδρου της Επιτροπής Αναφορών, ο οποίος 

διαφώνησε με την απόφαση της πλειοψηφίας δηλώνοντας πως προτίθεται να 

αποστείλει στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με την εγκριθείσα και 

τη δική του έκθεση. 

Στην έκθεση ζητείται ο σεβασμός και η εφαρμογή από όλα τα μέλη, χωρίς άλλη 

καθυστέρηση, του ψηφίσματος 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 

καλούνται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όπως ενεργά υποστηρίξουν και προωθήσουν 

λύση που θα οδηγήσει στην πλήρη επιστροφή στους νόμιμους κατοίκους των 

Βαρωσίων της περιουσίας τους.  Στην ίδια έκθεση καλείται η Τουρκία να αποσύρει τα 

κατοχικά της στρατεύματα από την Κυπριακή Δημοκρατία ξεκινώντας από την 

επιστροφή του περιφραγμένου τμήματος στους νόμιμους κατοίκους, 

συμμορφούμενη με το πιο πάνω ψήφισμα. 

 

47. Η Oμάδα Eπαφής με την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, στην οποία συμμετέχουν 

ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 

συντονίστρια τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή κ. Françoise Grossetête, συνέχισε τις 

επαφές της με επίσκεψη στην Κύπρο το Μάιο του 2008.  Τα μέλη της ομάδας έγιναν 

δεκτά από τον Πρόεδρο της Βουλής και είχαν συναντήσεις με ελληνοκυπριακά και 

τουρκοκυπριακά κόμματα και με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
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Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τα μέλη της ομάδας για τις τρέχουσες εξελίξεις 

στο Κυπριακό και τις συζητήσεις που γίνονται στις ομάδες εργασίας και τις τεχνικές 

επιτροπές και επανέλαβε ότι η πλευρά μας θα συνεχίσει να είναι εποικοδομητική και 

δημιουργική, με στόχο την επίτευξη προόδου, η οποία θα επιτρέψει να αρχίσουν οι 

απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 

Χριστόφια και του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Ταλάτ για συνολική λύση του Κυπριακού.                       

 

48. Αντιπροσωπία της Βουλής πραγματοποίησε εξάλλου έκτακτη επίσκεψη στο 

Στρασβούργο, στις 4 Σεπτεμβρίου 2007, για επαφές με μέλη της ομάδας επαφής και 

άλλους ευρωβουλευτές.  Η κυπριακή κοινοβουλευτική αποστολή αντέκρουσε 

δηλώσεις περί λύσης δύο κρατών και επαναδιαβεβαίωσε την προσήλωση και 

εμμονή της ελληνοκυπριακής πλευράς στην υλοποίηση της Συμφωνίας της 8ης 

Ιουλίου για μια λύση που θα εδράζεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων 

Εθνών, στις αρχές και αξίες της ΕΕ και στις συμφωνίες υψηλού επιπέδου. 

 

49. Το Δεκέμβριο του 2007 ο Πρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε επίσκεψη 

στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κ. Hans-Gert Pöttering, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για την 

κατάσταση στην Κύπρο, καθώς και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας σε σχέση με την 

Κύπρο στα πλαίσια της ενταξιακής της πορείας προς την ΕΕ. 

 

50. Ο Πρόεδρος της Βουλής είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με 

προέδρους/εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου με 

επίκεντρο επίσης τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.  

Τόσο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και οι κύριες πολιτικές ομάδες 

του σώματος χαιρέτισαν θερμά το άνοιγμα του οδοφράγματος στην οδό Λήδρας 

χαρακτηρίζοντάς το ως το πρώτο βήμα μιας πραγματικής προσέγγισης μεταξύ των 

δύο κοινοτήτων της Κύπρου, η οποία δημιουργεί καλές προοπτικές για επανέναρξη 

των συνομιλιών με στόχο τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. 

 
51. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Φεβρουάριο του 2008 με συντριπτική 

πλειοψηφία τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη (Συνθήκη της Λισαβόνας) και κάλεσε όλα 

τα κράτη μέλη της Ένωσης να προβούν στην κύρωσή της μέχρι το τέλος του 2008, 

ώστε να τεθεί σε ισχύ πριν από τις ευρωεκλογές του 2009.  Η Βουλή των 
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Αντιπροσώπων επικύρωσε τη Συνθήκη της Λισαβόνας στις 3 Ιουλίου του 2008 με 

μεγάλη πλειοψηφία. 

 

52. Σημειώνεται ότι οι δύο αντιπρόσωποι της Βουλής των Αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέχισαν να ενημερώνουν τακτικά τη Βουλή για τα 

δρώμενα στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου. 

 

Δραστηριότητες στα πλαίσια της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών 
κοινοβουλίων 
53. Η υπό εξέταση περίοδος συμπίπτει μερικώς ή εξ ολοκλήρου με την ανάληψη 

της εξάμηνης προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Πορτογαλία 

(Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2007), τη Σλοβενία (Ιανουάριος - Ιούνιος 2008) και τη 

Γαλλία (Ιούλιος - Αύγουστος 2009).  Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν οι 

καθιερωμένες κοινές συναντήσεις των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και των προέδρων ή/και των μελών των αντίστοιχων επιτροπών των εθνικών 

κοινοβουλίων.   

 

54. Οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των 

χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

κοινοβουλίων των υποψήφιων για ένταξη χωρών συνεδρίασαν μεταξύ 7ης και 9ης 

Οκτωβρίου 2007 στη Λισαβόνα, μεταξύ 16ης και 18ης Μαρτίου 2008 στη Λιουμπλιάνα 

και μεταξύ 20ής και 22ας Ιουλίου 2008 στο Παρίσι. Και στις τρεις συναντήσεις, εκ 

μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμμετείχε ο πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών.   

 

55. Ως είθισται, όλες τις Διασκέψεις προσφώνησε ο Ύπατος Εκπρόσωπος για 

Θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κ. Javier Solana, ο οποίος παρουσίασε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, ενώ αρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν τις 

προτεραιότητες της κάθε προεδρίας, κυρίως στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. 

Άλλα θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες αποτέλεσαν η κατάσταση στην 

Αφρική, τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, οι μελλοντικές εργασίες της 

Ομάδας Προβληματισμού για το Μέλλον της Ευρώπης μέχρι το 2020-2030, αλλά και 
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η παγκόσμια κρίση στον τομέα των τροφίμων.  Πέραν τούτου, οι πρόεδροι των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών συζήτησαν για τις μελλοντικές 

δραστηριότητες της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών.  Στα πλαίσια της πορτογαλικής προεδρίας, κατά τη 

διάρκεια της Διάσκεψης Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών συζητήθηκαν 

επίσης θέματα που αφορούν την πολιτική για την ανάπτυξη. 

 

56. Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

εκπροσώπησε τη Βουλή στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Γεωργίας των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 2 και 3 Ιουνίου 2008.   

 

57. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας συμμετέσχε στη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άμυνας των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, που διοργανώθηκε από το 

κοινοβούλιο της Πορτογαλίας στη Λισαβόνα στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η 

Οκτωβρίου 2007.  Βασικά θέματα συζήτησης αποτέλεσαν οι φιλοδοξίες και οι 

πραγματικότητες της ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και οι προοπτικές για την Ευρώπη 

και την Αφρική και παρουσιάστηκαν οι  προτεραιότητες της πορτογαλικής προεδρίας 

στον τομέα της άμυνας από τον αρμόδιο Πορτογάλο υπουργό. 

 

58. Κατά τη Συνάντηση του Δικτύου Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τις Ίσες 

Ευκαιρίες για τις Γυναίκες και τους Άντρες των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για 

Ένταξη Χωρών, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 2 και 3 Ιουλίου 2008, η 

Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο και ένα μέλος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

 

59. Στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 
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Χωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2007 στη Λισαβόνα, η 

Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.  

 

60. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας εκπροσώπησε τη 

Βουλή στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Πολιτισμού 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών. Η Διάσκεψη διεξήχθη στη Λιουμπλιάνα στις 13 

και 14 Απριλίου 2008. 

 

61. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 

εκπροσώπησε τη Βουλή στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Ενέργειας και Περιβάλλοντος των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για 

Ένταξη Χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 και την 21η Ιανουαρίου 2008 

στη Λιουμπλιάνα. Επίσης, η Βουλή εκπροσωπήθηκε από μέλος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στη διακοινοβουλευτική συνάντηση με 

θέμα “Μεταφορές και αειφόρος ανάπτυξη”, που διοργανώθηκε από τις 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και 

Γερουσίας στις 9 και 10 Ιουλίου 2008 στο Παρίσι.  

 

62. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων συμμετείχε στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 9 και 10 Ιουλίου 2008. 

 

63. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε και στις ακόλουθες 

κοινοβουλευτικές συναντήσεις, που διοργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο: 

• Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η και στις 2 Οκτωβρίου 2007, με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου της 
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Πορτογαλίας. Την κυπριακή Βουλή εκπροσώπησε ο πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.  

• Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2007 του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), στα πλαίσια της 

συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Η παρουσίαση έγινε στις 

Βρυξέλλες την 21η Νοεμβρίου 2007 και εκ μέρους της Βουλής των 

Αντιπροσώπων συμμετείχε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για 

την Εγκληματικότητα και την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών. 

• Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών 

κοινοβουλίων με θέμα “Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες, στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2007, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου της Πορτογαλίας. Τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων εκπροσώπησε ο αναπληρωτής πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.  

• 4η Κοινοβουλευτική Συνάντηση για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2007.  Στα πλαίσια 

της συνάντησης συνεδρίασαν τρεις ομάδες εργασίας με θεματικές ενότητες την 

ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

επικύρωση και εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη νέα θεσμική 

οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών 

κοινοβουλίων για την παιδεία και τον πολιτισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε 

στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2007, με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου της Πορτογαλίας. Τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων εκπροσώπησε ο αναπληρωτής πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.  

• Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών 

κοινοβουλίων για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες, στις 26 και 27 Μαΐου 2008, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.  Τη 
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Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εξωτερικών.  

• Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση των Επιτροπών Εξωτερικών, Άμυνας και 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Επιτροπή Εξωτερικών και την Υποεπιτροπή 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Ιουνίου 2008. Τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων εκπροσώπησαν οι πρόεδροι των  Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Άμυνας, Εξωτερικών και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για 

το θέμα της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 

τη συνεχή παρακολούθηση της Δήλωσης του Βερολίνου σχετικά με τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διεθνή Μέρα ενάντια στα Βασανιστήρια.  

• Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών 

κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων 

για ένταξη χωρών με θέμα “Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργασία για την 

ανάπτυξη”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 26 Ιουνίου 2008, 

με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Εθνοσυνέλευσης της 

Δημοκρατίας της Σλοβενίας.  Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησε ο 

πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών. Κύρια θέματα της 

συζήτησης ήταν η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος 

των εθνικών κοινοβουλίων στην Ατζέντα για Αποτελεσματικότητα της Διεθνούς 

Βοήθειας, καθώς και η συμβολή των νέων κρατών μελών στη συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεθνή ανάπτυξη.  

 

64. Ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε επίσης στη Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19ης και 21ης Ιουνίου 2008 στη Λισαβόνα.  Θέματα προς 

συζήτηση αποτέλεσαν η επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι νέες ευθύνες 

των εθνικών κοινοβουλίων και η εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα 

πλαίσια της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, η συμμετοχή των γυναικών 

στην πολιτική και οι νέες προκλήσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ατζέντας.  
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65. Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση που διεξήχθη με θέμα την “Ενίσχυση του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος: Νέες ευθύνες για τα εθνικά κοινοβούλια και εταιρική 

σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”, ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι η 

ενίσχυση του ρόλου των κοινοβουλίων, μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος. Εξάλλου, ο 

Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι θα πρέπει να τεθούν ως συλλογικοί στόχοι η 

ικανότητα των κοινοβουλίων να αντεπεξέλθουν στο νέο τους ρόλο και στις 

απαιτήσεις των νέων τους αρμοδιοτήτων σε διάφορους τομείς του ευρωπαϊκού 

συστήματος, αλλά και η απρόσκοπτη, συνεχής βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των 

εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος της Βουλής 

τόνισε ακολούθως ότι πρέπει να οικοδομηθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία οι 

Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να ταυτίζονται και ανέφερε ότι οι κοινοβουλευτικοί 

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση και στην εμπλοκή 

των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά και στον κατευνασμό των σχετικών 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχιών τους, μέσω της επεξήγησης ότι οι 

μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, στην ασφάλεια και στην ευημερία των πολιτών της.  

 

66. Μιλώντας στην ενότητα με θέμα “Προκλήσεις και προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ατζέντας”, ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι οι προκλήσεις που 

απορρέουν από τη δημοκρατική απόρριψη της Συνθήκης της Λισαβόνας από τον 

ιρλανδικό λαό θα πρέπει να συμβάλουν στη διασφάλιση της ενότητας μεταξύ των 

κρατών μελών, στη στήριξη από πλευράς των Ευρωπαίων πολιτών του οράματος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας και της 

αλληλεγγύης μεταξύ των κοινοβουλίων. Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι, παρ’ όλα 

αυτά, θα πρέπει να αποφευχθεί η παγίδα της εσωστρέφειας και να διασφαλισθεί ο 

ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εγγυήτριας δύναμης της δημοκρατίας, των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των αρχών του 

διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ως δύναμης που 

αγωνίζεται για την ειρήνη και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων 

ανά το παγκόσμιο.   
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67. Εξάλλου, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε στις ακόλουθες 

συναντήσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στα πλαίσια των συναντήσεων που 

διοργανώνονται από την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

• 7η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για την Ανανεώσιμη Ενέργεια, που 

διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (EUFORES). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 

και 6 Οκτωβρίου 2007 και τη Βουλή εκπροσώπησε μέλος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας.  

• Διακοινοβουλευτική συνάντηση για την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή 

αποδοτικότητα, η οποία διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EUFORES). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

στις Βρυξέλλες στις 29 Ιανουαρίου 2008 και τη Βουλή εκπροσώπησε ο 

πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας.  

• 2η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Ευρωπαϊκών 

Κρατών. Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στο Σαν Μαρίνο από τις 29 

Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2007 και τον Πρόεδρο της Βουλής 

εκπροσώπησε μέλος του σώματος.  

• 5η Κοινοβουλευτική Συνάντηση για το Συνεταιρισμό Ασίας-Ευρώπης (ASEP), η 

οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 18ης και 20ής Ιουνίου 2008 στο Πεκίνο.  Η 

Βουλή συμμετέσχε με ένα μέλος της. 

 

Διάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) 
68. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην 38η και στην 39η Διάσκεψη των 

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 14ης και 16ης Οκτωβρίου 

2007 στο Εστορίλ της Πορτογαλίας και μεταξύ 6ης και 8ης Μαΐου 2008 στο Μπορντό 

πρι Κράνιου της Σλοβενίας.  

 

69. Ανάμεσα στα βασικά θέματα που απασχόλησαν την 38η Διάσκεψη της COSAC 

ήταν η Διακυβερνητική Διάσκεψη και το Μέλλον της Ευρώπης, οι προτεραιότητες της 

πορτογαλικής προεδρίας, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας και η μεσογειακή διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, 
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υιοθετήθηκαν η 8η εξαμηνιαία έκθεση της COSAC, η Συνεισφορά της και τα 

Συμπεράσματα.  

 

70. Στα πλαίσια της Συνεισφοράς της COSAC, η οποία υιοθετήθηκε κατά την 38η 

Διάσκεψη, επισημαίνεται η σημασία της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης ως προς την 

ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

μέσα από τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη συνθήκη, 

ειδικότερα στον τομέα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται 

επίσης η σημασία της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, 

καθώς και της πλήρους συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τα 

εθνικά κοινοβούλια, με στόχο την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων διαφάνειας και 

δημοκρατικής νομιμότητας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.   

 

71. Η COSAC καλωσορίζει επίσης τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 

λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των εθνικών κοινοβουλίων αναφορικά με τις 

νομοθετικές προτάσεις και τα έγγραφα διαβούλευσης τα οποία αποστέλλει η ίδια 

προς τα εθνικά κοινοβούλια και παράλληλα ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια όπως 

συμμετέχουν πιο ενεργά στην προνομοθετική διαδικασία.  

 

72. Σε ό,τι αφορά στο θέμα της κοινοβουλευτικής διαχείρισης της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας, στο κείμενο της Συνεισφοράς σημειώνεται η επιθυμία της COSAC για 

διενέργεια ελέγχου της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας από όλα τα εθνικά κοινοβούλια και σχετικά με το θέμα της μεσογειακής 

διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζεται, ανάμεσα σε άλλα, η σημασία 

της περιοχής της Μεσογείου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και η 

σημασία της κοινοβουλευτικής διάστασης της ευρωμεσογειακής συνεργασίας στον 

τομέα της αξιολόγησης των προτεραιοτήτων σε διμερή και πολυμερή επίπεδα.  

 

73. Κατά την 39η Διάσκεψη της COSAC συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, το θέμα 

της σλοβενικής προεδρίας και του Μέλλοντος της Ευρώπης, το θέμα της 

συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών 

Βαλκανίων στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και το ζήτημα της 
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επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Περαιτέρω, υιοθετήθηκαν η 

9η εξαμηνιαία έκθεση της COSAC, η Συνεισφορά της και τα Συμπεράσματα.  

 

74. Στα πλαίσια της Συνεισφοράς, η COSAC χαιρετίζει την υπογραφή της 

Συνθήκης της Λισαβόνας από τα κράτη μέλη, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου των 

εθνικών κοινοβουλίων στον τομέα της λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μέσα από τη συνθήκη. Σημειώνεται δε η σημασία της ενίσχυσης του ρόλου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη, γεγονός που, όπως αναφέρεται, 

συμβάλλει στην ενίσχυση της νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

75. Επιπρόσθετα, γίνεται αξιολόγηση της συνεργασίας της COSAC με τα εθνικά 

κοινοβούλια και ταυτόχρονα προτείνονται πρακτικά μέτρα περαιτέρω ενδυνάμωσης 

αυτής της συνεργασίας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται τα ακόλουθα: 

• Η άμεση ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων από μέρους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το περιεχόμενο και την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων 

νομοθετικών προτάσεων και εγγράφων διαβούλευσης της Επιτροπής. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκρίνεται στις απόψεις των εθνικών 

κοινοβουλίων, αποστέλλοντας τα σχόλιά της όχι μόνο στα εθνικά κοινοβούλια 

τα οποία έχουν αποστείλει τις απόψεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια 

τα οποία δεν έχουν ανταποκριθεί. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστέλλει στα εθνικά κοινοβούλια εβδομαδιαίο 

κατάλογο με τα νέα έγγραφα που δημοσιεύει.   

 

76. Αναφορικά με το θέμα της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η COSAC, ανάμεσα σε 

άλλα, ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια όπως διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο 

στην εφαρμογή της ανανεωμένης Στρατηγικής της Λισαβόνας. Σχετικά με το θέμα 

της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών 

Βαλκανίων στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, η COSAC εκφράζει την άποψη 

ότι οι κοινές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών στο 

συγκεκριμένο τομέα και ειδικότερα στην καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος και της διαφθοράς θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων 

επιβολής του νόμου και θα υποβοηθήσουν τη μεταφορά των ευρωπαϊκών μέτρων 

ασφάλειας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.  Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι το 
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μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι κάθε 

υποψήφια χώρα θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια, ώστε να καταστεί μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

77. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά στη διενέργεια των ελέγχων τήρησης της εφαρμογής 

των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η COSAC υπογραμμίζει ότι 

τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συνεχίσουν να διεξάγουν τους σχετικούς 

ελέγχους, καθότι αποτελούν ένα σημαντικό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Η 

COSAC ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο 

σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και καλεί τη Γραμματεία της να προχωρήσει σε 

έναρξη διαλόγου με το προεδρείο του Interparliamentary EU Information Exchange 

(IPEX), με στόχο τη διευκόλυνση της έγκαιρης και αποδοτικής ανταλλαγής 

πληροφοριών αναφορικά με το μηχανισμό ελέγχου της τήρησης της αρχής της 

επικουρικότητας, όπως παρουσιάζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας.  

 

78. Περαιτέρω, η COSAC καλεί τη γαλλική προεδρία όπως ζητήσει τις απόψεις των 

εθνικών κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά στο θέμα της καλύτερης συνεργασίας για την 

εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 2 της συνθήκης σχετικά με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας και συστήσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη 

από τους μόνιμους αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η οποία να επεξεργαστεί το εν λόγω θέμα. Οι σχετικές συζητήσεις της 

ομάδας εργασίας θα αποτελέσουν τη βάση έκθεσης, η οποία θα συνταχθεί από τη 

Γραμματεία της COSAC και θα συζητηθεί στα πλαίσια της 40ής Διάσκεψης της 

COSAC στο Παρίσι.  

 

Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
79. Στα πλαίσια της ευρωμεσογειακής συνεργασίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η 

Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην 4η Σύνοδο της Ευρωμεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 και 

28 Μαρτίου 2008.  Βασικά θέματα της Συνέλευσης ήταν η ενέργεια και το περιβάλλον 

και οι προοπτικές για την ευρωμεσογειακή συνεργασία. 

 

80. Πέραν της τριμελούς αντιπροσωπίας που μετέχει στην Ευρωμεσογειακή 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση, στη σύνοδο παρέστη επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής 
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των Αντιπροσώπων, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. 

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνέλευσης  πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 

δύο αξιωματούχων, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 

είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Έλληνα ομόλογό του και να ανταλλάξει απόψεις 

γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τα αποτελέσματα της  

πρόσφατης συνάντησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 

Τουρκοκύπριου ηγέτη.  

 

81. Στα πλαίσια της συνόδου, συνεδρίασαν οι τρεις επιτροπές της Συνέλευσης: η 

Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η 

Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Εκπαίδευσης και η Επιτροπή Προαγωγής της Ποιότητας Ζωής, των Ανθρώπινων 

Ανταλλαγών και του Πολιτισμού, καθώς και η Αd Ηoc Επιτροπή για τα Δικαιώματα 

των Γυναικών στις Ευρωμεσογειακές Χώρες. Οι επιτροπές υπέβαλαν προσχέδια 

ψηφισμάτων στην ολομέλεια προς έγκριση. 

 

82. Στο κείμενο της Τελικής Διακήρυξης της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης επαναβεβαιώνεται η ισχυρή δέσμευση των μελών της Συνέλευσης για 

ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής διάστασης της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, με 

στόχο την εκπλήρωση των πολύπλευρων στόχων της, αλλά και η δέσμευση για 

ενίσχυση του ρόλου της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ως του 

κοινοβουλευτικού θεσμού της Διαδικασίας της Βαρκελώνης.  

 

83. Σχετικά με τις αναφορές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών 

(Μάρτιος 2008) για το θέμα “Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο”, η 

Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση εκφράζει την υποστήριξή της προς την 

ανάπτυξη οιωνδήποτε πρωτοβουλιών οι οποίες προωθούν περαιτέρω τον 

ευρωμεσογειακό διάλογο. Καλεί δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει το ρόλο 

της Συνέλευσης ως τη νόμιμη κοινοβουλευτική διάσταση της ανανεωμένης 

διαδικασίας.  

 

84. Στα πλαίσια της Συνέλευσης, αποφασίστηκαν ακόμα: 

α. η μετατροπή της Αd Ηoc Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών στις 

Ευρωμεσογειακές Χώρες σε μόνιμη επιτροπή, 
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β. η σύσταση Αd Ηoc Επιτροπής για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, 

γ.  η νέα σύνθεση του προεδρείου της Συνέλευσης: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(2008-2009), Ιορδανία (2009-2010), Ιταλία (2010-2011) και Μαρόκο (2011-

2012),  

δ.  η  νέα σύνθεση του προεδρείου των επιτροπών: 

• Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων: πρόεδρος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

αντιπρόεδροι από τη Γαλλία, την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. 

• Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Εκπαίδευσης: πρόεδρος από την Αίγυπτο και 

αντιπρόεδροι από το Λουξεμβούργο, την Τουρκία και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

• Επιτροπή Προαγωγής της Ποιότητας Ζωής, των Ανθρώπινων 

Ανταλλαγών και του Πολιτισμού: πρόεδρος από την Πορτογαλία και 

αντιπρόεδροι από το Λίβανο, την Αλγερία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

• Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών στις Ευρωμεσογειακές Χώρες: 

πρόεδρος από την Τυνησία και αντιπρόεδροι από το Λουξεμβούργο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Αλγερία.  

Τέλος, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του νέου Κανονισμού της Συνέλευσης.  

 

85. Περαιτέρω, η Βουλή εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της Επιτροπής 

Προαγωγής της Ποιότητας Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του Πολιτισμού, 

που πραγματοποιήθηκαν στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2007 στη Ρώμη και στις 18 

Ιουλίου 2008 στη Λισαβόνα, καθώς και στις συνεδρίες της Επιτροπής Πολιτικών 

Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, που πραγματοποιήθηκαν 

στις Βρυξέλλες στις 26 Νοεμβρίου 2007, στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2008 και στις 28 

Ιουνίου 2008.Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ). 

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) 
86. Η τετραμελής κυπριακή κοινοβουλευτική αντιπροσωπία στην ΚΣΣΕ συμμετείχε 

στις συνόδους της Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2007 και  

τον Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο του 2008.  Τα μέλη της αντιπροσωπίας 

συμμετείχαν επίσης σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών, 

πολιτικών ομάδων της Συνέλευσης, καθώς και σε ad hoc επιτροπές 
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παρακολούθησης εκλογών σε χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

Πρόσθετα, μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν επίσης σε συνεδρίες του 

προεδρείου της ΚΣΣΕ, υπό την ιδιότητα του 1ου αντιπροέδρου της Επιτροπής 

Νομικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και του αντιπροέδρου της Επιτροπής 

Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης της Συνέλευσης.  

 

87. Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο οι Κύπριοι βουλευτές στην ΚΣΣΕ συνέχισαν 

το έργο της διαφώτισης βουλευτών άλλων εθνικών αντιπροσωπιών και ανώτερων 

αξιωματούχων του οργανισμού σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο και την 

ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για επίτευξη λύσης του κυπριακού 

προβλήματος.     

 

88. Παράλληλα, τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συνέχισαν να ενημερώνουν 

τα μέλη της Συνέλευσης για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στη διακρατική προσφυγή “Κύπρος v. Τουρκίας” 

και την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης της Τουρκίας στην απόφαση αυτή, καθώς 

και για το θέμα των αγνοουμένων, το θέμα της παράνομης πώλησης από το 

κατοχικό καθεστώς ελληνοκυπριακών περιουσιών και το θέμα της καταστροφής της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα.  Τόσο τα ζητήματα αυτά όσο και άλλα 

που απορρέουν από διάφορες πτυχές του κυπριακού προβλήματος συνεχίζουν να 

απασχολούν τα αρμόδια όργανα της Συνέλευσης, καθώς και διάφορες επιτροπές 

της.  Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας μίλησαν εξάλλου ενώπιον της 

ολομέλειας για πληθώρα θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος που απασχόλησαν τη 

Συνέλευση. 

 

89. Τον Οκτώβριο του 2007 μέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε στην ολομέλεια 

ως εισηγητής για το θέμα της υποχρέωσης των κρατών μελών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης να συνεργάζονται με το ΕΔΑΔ την έκθεσή του εκ μέρους της Επιτροπής 

Νομικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.  Υιοθετήθηκαν σχετικό ψήφισμα και 

Σύσταση. Το ψήφισμα, με αύξοντα αριθμό 1571 (2007), καλεί, μεταξύ άλλων, τις 

αρμόδιες αρχές των χωρών μελών της ΚΣΣΕ όπως παράσχουν στο ΕΔΑΔ κάθε 

δυνατή στήριξη στη διερευνητική αποστολή του, θέτοντας επίσης στη διάθεση του 

δικαστηρίου όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν ποινικές ή άλλες διαδικασίες οι 

οποίες έχουν διεξαχθεί ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ή άλλων σωμάτων.  Η σχετική 
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Σύσταση, με αύξοντα αριθμό 1809 (2007),  καλεί, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε οι αιτητές 

στο ΕΔΑΔ να τυγχάνουν πλήρους προστασίας κατά τη δικαστική διαδικασία και να 

επιδεικνύεται μηδενική ανοχή σε τυχόν παρατυπίες και έξωθεν πιέσεις.  

 

90. Μέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε στην ολομέλεια εκ μέρους της 

Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης την έκθεσή της ως εισηγήτριας για 

το θέμα “Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η 

παγκόσμια οικονομία”.  Στο ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με αύξοντα αριθμό  1574 

(2007), εκφράζεται, μεταξύ άλλων, η ευαρέσκεια της ΚΣΣΕ για την εκφρασθείσα 

πρόθεση διεύρυνσης του ΟΟΣΑ και επιβεβαιώνεται η πλήρης στήριξη της 

Συνέλευσης στο έργο που επιτελεί ο οργανισμός αυτός ειδικά στον τομέα της 

αειφόρου ανάπτυξης.  Η ίδια βουλευτής μέλος της αντιπροσωπίας ορίστηκε εκ 

μέρους της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών ως εισηγήτρια για το 

θέμα των απαγωγών και της παράνομης κράτησης γυναικών και νεαρών κοριτσιών 

από τις οικογένειές τους κατά παράβαση του σεβασμού των ανθρώπινών τους 

δικαιωμάτων.   

 

91. Κατά την ίδια περίοδο διεξήχθη η νενομισμένη διαδικασία εκλογής δικαστών 

στο ΕΔΑΔ.  Δικαστής εκ μέρους της Κύπρου εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία ο κ. 

Γεώργιος Νικολάου.  

 
92. Κατά τη διάρκεια της υπό επισκόπηση περιόδου πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση του Προέδρου της ΚΣΣΕ κ. René van der Linden, κατόπιν αιτήματος του 

ιδίου, με τον επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και έναν εκ των δύο 

εκπροσώπων της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην ΚΣΣΕ.  Κατά τη συνάντηση 

υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την παρούσα φάση του κυπριακού 

προβλήματος και τις προσπάθειες επίλυσής του.  

 

93. Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση του εισηγητή για την κατάσταση στην 

Κύπρο στην Πολιτική Επιτροπή της ΚΣΣΕ, Γερμανού βουλευτή κ. Joachim Hoerster, 

με δύο μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας που είναι και μέλη της Πολιτικής 

Επιτροπής και με έναν εκ των δύο εκπροσώπων της τουρκοκυπριακής κοινότητας 

στην ΚΣΣΕ.  Κατά τη συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις 
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στο Κυπριακό και την επίσκεψη του εισηγητή στην Κύπρο μετά τη διεξαγωγή των 

προεδρικών εκλογών στη χώρα μας.  

  

94. Η κυπριακή αντιπροσωπία στην ΚΣΣΕ παρέθεσε δεξίωση από κοινού με τη 

μόνιμη αντιπροσωπία της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης με την ευκαιρία 

της επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη δεξίωση 

παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΚΣΣΕ, ο γενικός γραμματέας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων της Συνέλευσης, 

μεγάλος αριθμός ξένων βουλευτών, δικαστές του ΕΔΑΔ, ο πρύτανης του 

διπλωματικού σώματος και πολλοί άλλοι πρέσβεις/μόνιμοι αντιπρόσωποι χωρών 

διαπιστευμένοι στο Στρασβούργο. 

 

95. Τον Ιανουάριο του 2007, κατά τη διάρκεια του 1ου  Μέρους της Συνόδου 2007 

της ΚΣΣΕ, νέος Πρόεδρος της Συνέλευσης για την επόμενη διετία αναδείχθηκε, άνευ 

ανθυποψηφίου, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας, Ισπανός 

βουλευτής κ. Lluis Maria de Puig.  

 

96. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανασύστασης των προεδρείων των 

πολιτικών ομάδων και των επιτροπών της Συνέλευσης, τρία μέλη της 

αντιπροσωπίας κατέλαβαν σημαντικά αξιώματα.  Συγκεκριμένα, τα αξιώματα του 

αντιπροέδρου της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς, του μέλους του διευρυμένου 

προεδρείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ενός εκ των αντιπροέδρων της 

Σοσιαλιστικής Ομάδας. Όσον αφορά τις επιτροπές, μέλος της αντιπροσωπίας 

εξελέγη πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων και άλλο μέλος εξελέγη στο αξίωμα ενός εκ των αντιπροέδρων της 

Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης.  

 

97. Εξάλλου, δύο μέλη της αντιπροσωπίας ορίστηκαν από τις πολιτικές τους 

ομάδες ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων 

και Δεσμεύσεων των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 

98. Κατά την υπό αναφορά περίοδο μέλος της αντιπροσωπίας ορίστηκε εκ μέρους 

της Επιτροπής Νομικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ως εισηγητής για 

γνωμοδότηση στο θέμα της κατάστασης στη Λευκορωσία. Το ίδιο μέλος, έπειτα από 
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πρόταση στο προεδρείο της Συνέλευσης, ορίστηκε επίσης ως εκπρόσωπός της στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου, ευρύτερα γνωστή ως 

“Επιτροπή Βενετίας” (Venice Commission).  

 

99. Μέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων 

και Ανάπτυξης υπό την ιδιότητά της ως εισηγήτριας για γνωμάτευση στο θέμα των 

ωφελημάτων που προσφέρει η ηλεκτρονική μέθοδος εκμάθησης (Ε-learning) το 

προσχέδιο του σχετικού κειμένου της.   

 

100. Η ίδια βουλευτής μέλος της αντιπροσωπίας κατέθεσε ακόμη με δική της 

πρωτοβουλία εκ μέρους της κυπριακής αντιπροσωπίας Γραπτή Δήλωση με θέμα την 

απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση “Βαρνάβας και άλλοι ν. Τουρκίας”.  Το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, αναφέρει μεταξύ άλλων η Γραπτή Δήλωση, την οποία 

προσυπέγραψε μεγάλος αριθμός ξένων βουλευτών μελών της ΚΣΣΕ,  καλεί για μια 

ακόμη φορά την Τουρκία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να εφαρμόσει τάχιστα την πιο 

πάνω απόφαση του ΕΔΑΔ, να διεξαγάγει αποτελεσματική έρευνα για τη διακρίβωση 

της τύχης όλων των αγνοουμένων, να παράσχει σαφείς πληροφορίες για όλες τις 

περιπτώσεις των Ελληνοκυπρίων αιχμαλώτων πολέμου και τέλος να επιτρέψει 

πρόσβαση στα αρχεία του τουρκικού στρατού και των τουρκικών φυλακών.    

 

101. Τον Απρίλιο του 2008, κατά τη διάρκεια του 2ου Μέρους της Συνόδου 2008, ο 

επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας εξελέγη ομόφωνα στο αξίωμα ενός εκ 

των Αντιπροέδρων της ΚΣΣΕ για το έτος 2008.   

 

102. Κατά την ίδια περίοδο μέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε στην ολομέλεια 

ως εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων την 

έκθεσή του για το θέμα της κατάχρησης εξουσίας στο ποινικό σύστημα απονομής 

δικαιοσύνης στη Λευκορωσία.  

Στη σχετική Σύσταση, που υιοθετήθηκε με αύξοντα αριθμό 1832 (2008),  η ΚΣΣΕ 

καλεί, μεταξύ άλλων, την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης να 

προτρέψει τις αρχές της Λευκορωσίας να αναστείλουν κατεπειγόντως 

προγραμματισθείσες εκτελέσεις κρατουμένων, να καταργήσουν τη θανατική ποινή 

και να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στη χώρα. 
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103. Κατά το ίδιο διάστημα μέλος της αντιπροσωπίας προτάθηκε από την Επιτροπή 

Οικονομικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης στο προεδρείο της Συνέλευσης και   

ορίστηκε ως αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΚΣΣΕ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 

Παγκόσμια Αλληλεξάρτηση και Αλληλεγγύη, ευρύτερα γνωστό ως “Κέντρο Βορρά- 

Νότου”.   

 

104. Επίσης, ο εισηγητής για την κατάσταση στην Κύπρο στην Πολιτική Επιτροπή 

της ΚΣΣΕ κ. Joachim Hoerster παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής εισαγωγικό του 

μνημόνιο για το εν λόγω θέμα, ενόψει της επίσκεψής του στην Κύπρο.  Τα μέλη της 

αντιπροσωπίας είχαν σχετική συνάντηση με τον κ. Hoerster.  

 

105. Στις 29 και 30 Απριλίου 2008 μέλος της αντιπροσωπίας συμμετείχε υπό την 

ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών της ΚΣΣΕ 

μαζί με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και 

Γυναικών στις εργασίες του καταληκτικού συνεδρίου της εκστρατείας του Συμβουλίου 

της Ευρώπης κατά της βίας ενάντια στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης και της 

ενδοοικογενειακής βίας.  Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη και στα πλαίσιά 

του το μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας κυκλοφόρησε γραπτή έκκληση υπό τον 

τίτλο “Οι αληθινοί άνδρες δεν ασκούν βία ενάντια στις γυναίκες”.  Η έκκληση 

προσυπεγράφη από διακόσιους άνδρες σε υψηλά αξιώματα, όπως υπουργούς, 

βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους οργανισμών και κυβερνήσεων.     

 

106. Στις 23 και 24 Μαΐου 2008 ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 

συμμετείχε στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων, που 

πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο. Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης ο Πρόεδρος 

της Βουλής μίλησε για το θέμα του αναβαθμισμένου ρόλου που αποκτά το 

Συμβούλιο της Ευρώπης ως θεματοφύλακας των αξιών της δημοκρατίας, των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και της έννομης τάξης.   

 

107. Στο περιθώριο της Διάσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής είχε χωριστές 

συναντήσεις με τον Πρόεδρο της ΚΣΣΕ κ. Lluis Maria de Puig, το Γενικό Γραμματέα 

του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Terry Davis,  το Γενικό Γραμματέα της ΚΣΣΕ κ. 

Mateo Sorinas και άλλους ομολόγους του.  Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο 
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Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τις τρέχουσες εξελίξεις 

στο κυπριακό πρόβλημα και υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της πλευράς μας να 

συνεχίσει να είναι εποικοδομητική και ουσιαστική για την επίτευξη σαφούς προόδου 

στις ομάδες εργασίας, έτσι ώστε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη συνολική 

επίλυση του Κυπριακού. Αντηλλάγησαν επίσης απόψεις για άλλα θέματα αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος.   

 

108. Κατά τη διάρκεια της υπό επισκόπηση περιόδου ο Πρόεδρος της Βουλής 

απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο της ΚΣΣΕ για φιλοξενία της επόμενης 

Διάσκεψης (το 2010) στην Κύπρο, η οποία έγινε αποδεκτή. 

 

109. Στις 29 Μαΐου 2008 ο επικεφαλής και ένα μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας 

συμμετείχαν στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, που 

πραγματοποιήθηκαν στη Στοκχόλμη.  Ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας συμμετείχε 

επίσης στη συνεδρία του προεδρείου της ΚΣΣΕ.  Η βουλευτής μέλος της 

αντιπροσωπίας που συμμετείχε στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής παρουσίασε 

στα μέλη της επιτροπής, υπό την ιδιότητά της ως εισηγήτριας για γνωμάτευση εκ 

μέρους της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ για το θέμα 

των δυνατοτήτων εκμάθησης που προσφέρει η χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην 

παιδεία και την εκπαίδευση,  τη γνωμάτευσή της για το θέμα αυτό.  Η ίδια, μεταξύ 

άλλων, υπογράμμισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η μέθοδος 

εκμάθησης με ηλεκτρονικά μέσα θα καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας και 

της εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς και θα βρίσκεται σε αρμονία με τις 

παραδοσιακές μεθόδους εκμάθησης.  

 

110. Ο εισηγητής για την κατάσταση στην Κύπρο στην Πολιτική Επιτροπή της ΚΣΣΕ 

κ. Joachim Hoerster πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο από τις 15 

έως τις 19 Ιουνίου 2008.  Κατά τη διάρκεια της εδώ παραμονής του ο κ. Hoerster 

έγινε  δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  Είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με το Γενικό Εισαγγελέα, τα 

μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, τον Υπουργό Εξωτερικών και το  

διευθυντή της Διεύθυνσης Κυπριακού και Ευρωτουρκικών Θεμάτων του Υπουργείου 

Εξωτερικών, τη δήμαρχο Λευκωσίας, το δήμαρχο Αμμοχώστου, καθώς και τον 

πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και 
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Αγνοουμένων.  Ο κ. Hoerster πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη στον προσφυγικό 

συνοικισμό Αρχαγγέλου στη Λακατάμια, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  Συναντήθηκε ακόμα με 

τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην 

Κύπρο, καθώς και με τους πρέσβεις των χωρών μελών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης με έδρα τη Λευκωσία.   

Κατά τη διάρκεια των εδώ επαφών του o  κ. Hoerster ενημερώθηκε για τις τρέχουσες 

εξελίξεις στο Κυπριακό, για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις ομάδες εργασίας και 

στις τεχνικές επιτροπές, καθώς και για διάφορες επιμέρους πτυχές του Κυπριακού, 

όπως το περιουσιακό, τα προβλήματα των προσφύγων, το θέμα των αγνοουμένων 

και τον εποικισμό.  Επανατονίστηκε εξάλλου η σθεναρή βούληση της πλευράς μας 

για επίτευξη λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μια κυριαρχία και μια 

διεθνή προσωπικότητα, όπως προνοείται και από τα σχετικά ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.  

 

111. Τέλος, τον Ιούνιο του  2008, κατά τη διάρκεια του 3ου Μέρους της Συνόδου 

2008 της ΚΣΣΕ, ο εισηγητής για την κατάσταση στην Κύπρο στην Πολιτική Επιτροπή 

της ΚΣΣΕ κ. Hoerster, μετά την επίσκεψή του στη χώρα μας, παρουσίασε προσχέδιο 

μνημονίου του για την κατάσταση στην Κύπρο.  Παρ’ όλο που το μνημόνιο μπορεί να 

χαρακτηρισθεί θετικό σε γενικές γραμμές για την πλευρά μας, στη συζήτηση που 

διεξήχθη στην Πολιτική Επιτροπή της ΚΣΣΕ ο επικεφαλής της κυπριακής 

αντιπροσωπίας, αφού επισήμανε το πιο πάνω γεγονός,  έθιξε συγκεκριμένα σημεία 

και αναφορές στο προσχέδιο τα οποία χρήζουν αλλαγών ενόψει του καταρτισμού 

σχετικής έκθεσης από τον κ. Hoerster.    

 

Διακοινοβουλευτική Ένωση 
112. Τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην 117η Συνέλευση της 

Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 8 μέχρι 

τις 10 Οκτωβρίου 2007. Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τη συνέλευση 

αφορούσαν στο ρόλο των κοινοβουλίων στην εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ εθνικής 

ασφάλειας και ατομικών ελευθεριών, στην κοινοβουλευτική εποπτεία της πολιτικής 

του κράτους για αναπτυξιακή βοήθεια, καθώς και στους μετανάστες εργάτες, την 

παράνομη διακίνηση προσώπων, την ξενοφοβία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις 

συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργασιών των τριών μόνιμων 
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Επιτροπών της Ένωσης, τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας είχαν την ευκαιρία 

να αναφερθούν και στο κυπριακό πρόβλημα.  

 

113. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνέλευσης συνεδρίασε για πρώτη φορά η 

Επιτροπή για Υποθέσεις Ηνωμένων Εθνών, την οποία απασχόλησαν, μεταξύ 

άλλων, το θέμα του δημοκρατικού ελλείμματος σε διεθνές επίπεδο, αλλά και θέματα 

που αφορούσαν στη συνεργασία μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και ΟΗΕ, στις 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο ΟΗΕ για αντιμετώπιση απειλών κατά του 

περιβάλλοντος, καθώς και στα μέτρα που λαμβάνονται προς επίτευξη των Στόχων 

της Χιλιετίας.  

 

114. Εξάλλου, με τη διαδικασία του επείγοντος, συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια 

διάταξη της συνέλευσης το θέμα “Η επείγουσα ανάγκη για άμεσο τερματισμό των 

εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για αποκατάσταση 

των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Μιανμάρ”, η συζήτηση του οποίου 

οδήγησε στην υιοθέτηση ομόφωνου ψηφίσματος.  

 

115. Πενταμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην 118η Συνέλευση της 

Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέιπ Τάουν από τις 

13 μέχρι τις 18 Απριλίου 2008.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών, πέρα από τη γενική 

συζήτηση για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στον κόσμο, 

υιοθετήθηκαν ψηφίσματα για τα θέματα που απασχόλησαν την προηγούμενη 

συνέλευση. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε για πρώτη φορά και σε δοκιμαστική 

βάση μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. 

 

116. Με τη διαδικασία του επείγοντος και πάλι, στην ημερήσια διάταξη 

συμπεριλήφθηκε θέμα που αφορούσε στο ρόλο των κοινοβουλίων και της 

Διακοινοβουλευτικής Ένωσης για τη διασφάλιση του άμεσου τερματισμού της 

ραγδαίας επιδείνωσης  της ανθρωπιστικής κατάστασης σε περιοχές συγκρούσεων 

και της περιβαλλοντικής της διάστασης, στην υποστήριξη του δικαιώματος των 

Παλαιστινίων για αυτοδιάθεση -ιδιαίτερα με τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας- 

και στην επίσπευση δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους μέσω βιώσιμων 

ειρηνευτικών διαδικασιών. Υιοθετήθηκε δε σχετικό ψήφισμα.   
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117. Εξάλλου, στα πλαίσια των εργασιών της συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση της Ομάδας για την Κύπρο, με τη συμμετοχή μελών της αντιπροσωπίας 

της Βουλής και εκπροσώπων τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων. Κατά τη 

συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε φιλική ατμόσφαιρα, τα μέλη της κυπριακής Βουλής 

είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στις πρόσφατες εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα 

και να επαναλάβουν την προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς σε λύση 

διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

καθώς και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκθεση για τη συνάντηση 

παρουσιάστηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης.  

 

118. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου της 

Ένωσης, έγινε αποδεκτό το αίτημα του κοινοβουλίου της Παλαιστίνης για συμμετοχή 

του στην Ένωση ως μέλους, ανεβάζοντας τον αριθμό των κοινοβουλίων που 

μετέχουν στη Διακοινοβουλευτική Ένωση στα εκατό πενήντα ένα (151).  

 

119. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε επίσης σε σεμινάριο που 

οργάνωσε η Διακοινοβουλευτική Ένωση από τις 19 μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου 2007 

στη Γενεύη και αφορούσε στη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων κατά τη 

διαδικασία καταρτισμού και εκτέλεσης του προϋπολογισμού.  Βασική επιδίωξη του 

σεμιναρίου ήταν η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, 

ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά και αποδοτικά στη διαδικασία καταρτισμού 

των προϋπολογισμών.  

 

120. Από τις 6 μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2007 η Βουλή εκπροσωπήθηκε εξάλλου  σε 

σεμινάριο που οργανώθηκε από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση για μέλη 

κοινοβουλευτικών επιτροπών που ασχολούνται με τη θέση της γυναίκας και την 

ισότητα των φύλων. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε θέματα συμμετοχής των 

γυναικών στην αγορά εργασίας και συζητήθηκαν παλιές και νέες μορφές διακρίσεων 

στο χώρο της εργασίας. Το σεμινάριο απασχόλησαν επίσης θέματα που αφορούν 

στην πρόσβαση και ασφάλεια στην εργασία, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την ίση 

αμοιβή, καθώς και την εκμετάλλευση των γυναικών στο χώρο εργασίας. Βασικός 

σκοπός του εν λόγω σεμιναρίου ήταν η αναγνώριση τομέων προτεραιοτήτων, καθώς 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

και ικανοποιητικών κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών και στρατηγικών προς επίτευξη 

της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας.  

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΚΣΜ) 
121. Στις 22-24 Νοεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα η Δεύτερη Σύνοδος 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου.  Στη σύνοδο συμμετέσχε η Βουλή 

των Αντιπροσώπων με τρεις βουλευτές, καθώς και τα κοινοβούλια όλων των 

μεσογειακών χωρών, πλην του Ισραήλ, της Κροατίας και της Ιορδανίας (λόγω 

βουλευτικών εκλογών). 

 

122. Το κυριότερο θέμα που απασχόλησε τις εργασίες της Δεύτερης Συνόδου της 

ΚΣΜ ήταν αυτό της ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογείου.  Τονίστηκε η ανάγκη 

ειρηνικής επίλυσης του μεσανατολικού ζητήματος στη βάση δύο χωριστών κρατών, 

της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας των 

λαών της Μεσογείου.  Παρεμβάσεις στη συζήτηση του θέματος έκαναν οι Κύπριοι 

βουλευτές, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, υπογράμμισαν και τα προβλήματα που 

προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη παρουσία του τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα 

εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλώντας την Τουρκία να εργαστεί 

εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. 

 

123. Αναφορικά με το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, τα μέλη της Συνέλευσης 

τόνισαν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί κοινή προσπάθεια και 

συντονισμό μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την 

ανάγκη για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών προέλευσης των 

μεταναστών. 

 

124. Σχετικά με το διαπολιτισμικό διάλογο, υπογραμμίστηκε από τους 

συμμετέχοντες η σημασία της εδραίωσης της κατανόησης και της συνεργασίας 

ανάμεσα στις θρησκείες και η ανάγκη σεβασμού και ανοχής της θρησκευτικής 

πολυμορφίας. 

 

125. Στη σύνοδο παρουσιάστηκε η πρόταση του Προέδρου της Γαλλίας για ίδρυση 

Ένωσης της Μεσογείου και τονίστηκε ότι αυτή δε θα αντικαταστήσει, αλλά ούτε θα 

ανταγωνιστεί τη Διαδικασία της Βαρκελώνης.  Αναφέρθηκε ότι η Γαλλία θα 
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συγκαλέσει τον Ιούλιο του 2008 σύνοδο κορυφής, όπου θα κληθούν οι χώρες μέλη 

της ΕΕ και οι μεσογειακές χώρες, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τη 

δημιουργία της Ένωσης της Μεσογείου. 

 

126. Η ολομέλεια ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού, των 

εσωτερικών κανονισμών και των κανονισμών λειτουργίας των επιτροπών.  Η ΚΣΜ, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού, εγκαθίδρυσε ad hoc επιτροπές και 

ειδικές ομάδες δράσης.  Οι Κύπριοι βουλευτές μέλη της ΚΣΜ δήλωσαν συμμετοχή 

στην Ad Ηoc Επιτροπή για το Μεσανατολικό και στην Ειδική Ομάδα Δράσης για το 

Διάλογο ανάμεσα στις Κουλτούρες και τις Θρησκείες.  Ενεκρίθη επίσης ομόφωνα η 

υποψηφιότητα του Μονακό για τη φιλοξενία της Τρίτης Συνόδου της ΚΣΜ το 

Νοέμβριο του 2008. 

 

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (CPA) 
127. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο Κυπριακός Κλάδος του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου (Commonwealth Parliamentary Association, CPA) 

συμμετείχε με κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες του στις εργασίες της 53ης και 54ης  

Παγκόσμιας Διάσκεψης του CPΑ, στo 39o Περιφερειακό Συνέδριο του Συνδέσμου και 

στη 19η Διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας. 

  

128. Τριμελής κυπριακή κοινοβουλευτική αντιπροσωπία πήρε μέρος στις εργασίες 

της 53ης Παγκόσμιας Διάσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί το 

Σεπτέμβριο του 2007.  Υπό το γενικότερο τίτλο της δημοκρατίας και της αειφόρου 

ανάπτυξης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην αλλαγή του κλίματος και την 

υπερθέρμανση του πλανήτη, την οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με την 

περιβαλλοντική προστασία, το ρόλο, τα δικαιώματα και τις ευθύνες της 

αντιπολίτευσης και την ενδυνάμωση του οικονομικού ελέγχου.  Παράλληλα με τη 

Διάσκεψη πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου των Γενικών Γραμματέων 

των Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας, όπου πήρε μέρος και ο γενικός διευθυντής 

της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ στη συνάντηση των γυναικών βουλευτών της 

Κοινοπολιτείας (Commonwealth Women Parliamentarians - CWP) η Κυπρία 

βουλευτής που συμμετείχε σ’ αυτήν ήταν εισηγήτρια για το θέμα του ρόλου των 

γυναικών κοινοβουλευτικών στην καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS και της φτώχιας. 
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129. Η 54η Παγκόσμια Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου του 

2008 στην Κουάλα Λουμπούρ και η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε με 

τριμελή αντιπροσωπία.  Κεντρικό θέμα της Διάσκεψης ήταν η διεύρυνση του ρόλου 

των κοινοβουλίων στην παγκόσμια κοινωνία σε σχέση με θέματα ανάπτυξης, 

περιβάλλοντος και ασφάλειας.  Στα θεματικά εργαστήρια της Διάσκεψης 

συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με τη δημοκρατία και την παγκόσμια 

ειρήνη, την αειφόρο ανάπτυξη, την αξιόπιστη διεξαγωγή ελεύθερων και 

δημοκρατικών εκλογών, τη συνεργασία μεταξύ μικρών και μεγάλων κρατών στους 

διεθνείς οργανισμούς για τις κλιματολογικές αλλαγές και το ρόλο των κοινοβουλίων 

στην πρόληψη και επίλυση κρίσεων. 

 

130. Στη διάρκεια της καθιερωμένης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, πέραν των 

διαδικαστικών θεμάτων, διεξήχθησαν εκλογές για νέο Πρόεδρο της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του CPA.  Επικράτησε ο Μαλαισιανός υποψήφιος (Υπουργός Πολιτισμού 

της Μαλαισίας) κ. Datuk Mohd Shafie Apdal. 

   

131. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε με τριμελή αντιπροσωπία στο 39ο 

Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου του CPA, το 

οποίο πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2008 στο Γιβραλτάρ.  Στο συνέδριο πήραν 

επίσης μέρος αντιπροσωπίες από τη Βρετανία, το Τζέρσυ, το Γιβραλτάρ, τη Σκωτία, 

την Ουαλία, τα Νησιά της Μάγχης και Φώκλαντ και τις Νήσους Μαν και Αγίας 

Ελένης.  Ειδικοί εμπειρογνώμονες παρουσίασαν το κύριο θέμα του συνεδρίου, το 

οποίο πραγματευόταν τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών στο περιβάλλον.   

Σ’ αυτά τα πλαίσια συζητήθηκαν επιμέρους θεματικές ενότητες σε ό,τι αφορούσε 

στην παραγωγή ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή 

αποδοτικότητα,  καθώς και την αύξηση του τουρισμού με τρόπο που να σέβεται το 

περιβάλλον.  Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης η καθιερωμένη 

συνάντηση των αντιπροσώπων μελών της συγκεκριμένης περιφέρειας, η οποία 

εξέτασε, ανάμεσα σε άλλα, θέματα σχετικά με την εκπροσώπησή της στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του CPA και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων των 

κλάδων μελών.   Κατά τον απολογισμό του, ο κυπριακός κλάδος αναφέρθηκε 

συγκεκριμένα στις προεδρικές εκλογές του 2008, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα και 

την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Περαιτέρω, 

ενημερώθηκε η περιφέρεια σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και 
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ειδικά σε ό,τι αφορά στην πρόοδο των ομάδων εργασίας και των τεχνικών 

επιτροπών, αλλά και την προοπτική έναρξης απευθείας συνομιλιών. 

 

132. Η 19η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της 

Κοινοπολιτείας πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 2008 και σ’ αυτή 

συμμετείχε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων εκ μέρους του τέως Προέδρου του 

σώματος.  Στα πλαίσια της Διάσκεψης έγιναν επίσης συναντήσεις των Γενικών 

Γραμματέων των κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας.  Οι σαράντα έξι (46) Πρόεδροι 

κοινοβουλίων και εκπρόσωποί τους που συμμετείχαν στη Διάσκεψη συζήτησαν 

θέματα που άπτονταν των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της συνεργασίας 

μεταξύ των κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας.  Συγκεκριμένη παρέμβαση έγινε από 

τον Κύπριο βουλευτή στο θέμα που αφορούσε στα πρότυπα και τους κώδικες 

κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς.  Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, ο Πρόεδρος της 

κυπριακής Βουλής ορίστηκε ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης 

των Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας, θέση την οποία διατηρεί ο νυν 

Πρόεδρος της Βουλής. 

 

Koινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 
133. Η υπό επισκόπηση περίοδος περιελάμβανε τρεις κύριες δραστηριότητες της ΚΣ 

ΟΑΣΕ: τις “Φθινοπωρινές Συναντήσεις”, τις “Χειμερινές Συναντήσεις” και την Ετήσια 

Σύνοδο της Συνέλευσης.  

  

134. Οι “Φθινοπωρινές Συναντήσεις”, που χρονικά προηγήθηκαν, 

πραγματοποιήθηκαν στο Πορτορόζ της Σλοβενίας από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2 

Οκτωβρίου 2007. Η τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετέσχε στην 

καθιερωμένη στο πλαίσιο αυτό Διάσκεψη με θέμα “Ασφάλεια μέσω της συνεργασίας 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ο ρόλος των βουλευτών”.  

 

135. Οι Κύπριοι βουλευτές έκαναν παρεμβάσεις στις ενότητες της Διάσκεψης που 

αφορούσαν στην περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας 

και στην εκπαίδευση ως βάσεις για την επίτευξη ασφάλειας. Σε παρέμβασή του για 

το πρώτο θέμα μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας κατήγγειλε τις τουρκικές 

απειλές, οι οποίες σκοπούν στην παρεμπόδιση άσκησης από την Κύπρο του 
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κυρίαρχου δικαιώματός της να καθορίσει την αποκλειστική οικονομική της ζώνη. 

Έκανε επίσης αναφορά στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ και στην περιοχή του Κόλπου, 

ως ενδεικτικά παραδείγματα της έξωθεν εξυπηρέτησης γεωστρατηγικών και 

οικονομικών ενεργειακών συμφερόντων στο όνομα “ευγενών σκοπών”. Παρουσίασε 

τέλος συνοπτικά τις προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου.  

 

136. Αναφορικά με το δεύτερο θέμα, άλλο μέλος της αντιπροσωπίας έκανε ιδιαίτερη 

αναφορά στην Κύπρο, παραθέτοντας τα σημαντικά μέτρα στήριξης της κυβέρνησης 

προς τα μέλη των θρησκευτικών ομάδων και προς τους Τουρκοκυπρίους στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και του πολιτισμού. Υπογραμμίστηκε επίσης 

ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η Κύπρος ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ της 

Ευρώπης και τρίτων χωρών και η σημασία την οποία αποδίδει η Κύπρος στην 

προώθηση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου.  

 

137. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας πήρε επίσης μέρος σε συνεδρία της Μόνιμης 

Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν το προεδρείο της Συνέλευσης και οι 

επικεφαλής των αντιπροσωπιών. 

 

138. Σε συνδυασμό με τις “Φθινοπωρινές συναντήσεις” πραγματοποιήθηκε εξάλλου 

το  5ο Μεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ με θέμα “Η προστασία των μειονοτήτων 

και  η μη διάκριση στη Μεσόγειο”. Σε παρέμβασή του μέλος της κυπριακής 

αντιπροσωπίας διασαφήνισε πως σε ό,τι αφορά στην Κύπρο ούτε στο σύνταγμα 

ούτε στην εθνική νομοθεσία γίνεται αναφορά σε “μειονότητες”, αλλά σε “δύο 

κοινότητες” και σε “θρησκευτικές ομάδες”. Παρέθεσε δε τα ωφελήματα και 

δικαιώματα των οποίων απολαύουν τα μέλη των ομάδων αυτών ως πολίτες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ενισχυμένη εκστρατεία κατά των 

διακρίσεων μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην 

ανάπτυξη παράλληλα μιας πολιτικής ενσωμάτωσης, η οποία εμπερικλείει και τους 

μετανάστες εργάτες, τους αιτητές ασύλου και τους πρόσφυγες.  

 

139. Ακολούθησε η 7η Χειμερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, που πραγματοποιήθηκε 

στη Βιέννη μεταξύ 21ης και 22ας  Φεβρουαρίου 2008, στην οποία δε συμμετείχαν τα 

μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας λόγω της διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών. 
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Οι “Χειμερινές Συναντήσεις” έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει των 

ετήσιων συνόδων. 

 

140. Δεν κατέστη επίσης δυνατή η συμμετοχή των μελών της κυπριακής 

αντιπροσωπίας στη 17η Ετήσια Σύνοδο της Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε 

στην πόλη Αστανά του Καζακστάν κατά τις πρώτες μέρες του περασμένου Ιουλίου, 

λόγω της επικείμενης συζήτησης και επικύρωσης από τη Βουλή της Συνθήκης της 

Λισαβόνας.  

 

141. Μεταξύ 27ης και 29ης Μαΐου 2008 την Κύπρο επισκέφθηκε, καθ’ οδόν προς τη 

Δαμασκό, ο τότε Πρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ, Σουηδός βουλευτής κ. Göran Lennmarker. 

Ο κ. Lennmarker έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο 

της Βουλής και είχε συνάντηση με τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στη 

Συνέλευση.  

 

142. Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο 

ΟΑΣΕ στις διεθνείς σχέσεις και σημείωσε την προθυμία της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, μέσω της ενεργού συμμετοχής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη 

Συνέλευση, να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην προώθηση των στόχων του 

οργανισμού.  

Δίδοντας έμφαση στην ουσία του Κυπριακού και στον καταλυτικό ρόλο που 

διαδραματίζει η Τουρκία ως η κύρια υπεύθυνη για τη διαιώνιση του προβλήματος, ο 

Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε απογοήτευση για τη μη ύπαρξη μέχρι στιγμής 

ουσιαστικής προόδου όσον αφορά στις ουσιώδεις πτυχές του προβλήματος. 

Υπογράμμισε δε την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης του Προέδρου της 

Δημοκρατίας για την επανένωση της Κύπρου και του λαού της στη βάση του 

διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των συμφωνιών υψηλού 

επιπέδου και των ευρωπαϊκών αρχών και απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή 

κοινότητα να ενεργήσει υποβοηθητικά προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

143. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι επισημάνσεις των μελών της 

κυπριακής αντιπροσωπίας σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, με έμφαση στην ανάγκη 

σωστής προετοιμασίας του εδάφους, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη 

ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, που θα οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης και 
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λειτουργικής λύσης.  Κατά τη συνάντηση με τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 

ανταλλάχθηκαν εξάλλου απόψεις σε θέματα ειδικού και γενικότερου ενδιαφέροντος 

για τον ΟΑΣΕ. Παράλληλα, τονίστηκε από πλευράς των Κυπρίων βουλευτών η 

προθυμία τους να συνεχίσουν να συμβάλλουν, με κάθε δυνατό τρόπο, στην 

προώθηση των στόχων της Συνέλευσης.  

 

144. Κατά την προαναφερθείσα 17η Ετήσια Σύνοδο νέος Πρόεδρος της Συνέλευσης 

εξελέγη, για ανανεώσιμη θητεία ενός έτους, ο Πορτογάλος βουλευτής κ. Joao 

Soares, προς τον οποίο ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή. 

 

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) 
145. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο εκπρόσωπος της Βουλής στη Διεθνή 

Γραμματεία (ΔΓ) της ΔΣΟ πήρε μέρος σε συνεδρία της ΔΓ στην έδρα της στην Αθήνα 

στις 19 Μαρτίου 2008, ενώ η τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής στη ΔΣΟ 

συμμετέσχε στις εργασίες της 15ης Ετήσιας Συνόδου της Συνέλευσης, που 

φιλοξενήθηκε στη Ρόδο από τις 25 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2008. 

 

146. Κατά τη συνεδρία της ΔΓ στην Αθήνα συζητήθηκαν ο προγραμματισμός 

δράσεων της ΔΣΟ για το 2008, που περιλάμβανε θέματα συνεργασίας με άλλους 

διεθνείς και ευρωπαϊκούς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, καθώς και οργανωτικές 

διευθετήσεις της επερχόμενης επετειακής συνόδου της Συνέλευσης στη Ρόδο.  

Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το θέμα του Κοσσυφοπεδίου, για το οποίο 

εκφράστηκαν ανησυχίες για τις τρέχουσες εξελίξεις.  Αποφασίστηκε η έκδοση 

σχετικής ανακοίνωσης και η περαιτέρω παρακολούθηση του ζητήματος. 

 

147. Με την ευκαιρία των εργασιών της ΔΓ, οι σύνεδροι έγιναν δεκτοί από τον 

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Δημήτριο Σιούφα και από τον Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.  Και οι δύο δήλωσαν τη στήριξή τους στο 

έργο της ΔΣΟ για την προώθηση του διαλόγου και της αλληλοκατανόησης με στόχο 

την εδραίωση της ειρήνης στην κόσμο και το σεβασμό των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων.  Με αυτή την ευκαιρία, ο εκπρόσωπος της κυπριακής Βουλής 

εξέφρασε, ανάμεσα σ’ άλλα, την εκτίμηση της Κύπρου προς την πολιτική και 

θρησκευτική ηγεσία της Ελλάδας και τον ελληνικό λαό για τη διαχρονική υποστήριξη 

και συμπαράστασή τους στο δίκαιο αγώνα του κυπριακού λαού. 
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148. Συνεδρία της ΔΓ πραγματοποιήθηκε επίσης στα πλαίσια της 15ης Ετήσιας 

Συνόδου της Ολομέλειας της ΔΣΟ στη Ρόδο.  Συζητήθηκαν η ημερήσια διάταξη της 

συνόδου και άλλα οργανωτικά θέματα.  Ο εκπρόσωπος της Κύπρου ανακοίνωσε την 

πρόθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο της 

ΔΓ στη Λευκωσία.  Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή και η συνεδρία ορίστηκε για τις 

αρχές Δεκεμβρίου του 2008. 

 

149. Κατά την εν λόγω σύνοδο διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέων 

οργάνων της ΔΣΟ.  Η Κύπρος εξασφάλισε τρεις σημαντικές θέσεις, που κατέλαβαν 

ένας έκαστος των τριών μελών της αντιπροσωπίας της στη Συνέλευση.  

Συγκεκριμένα, επανεξελέγη ως μέλος ο εκπρόσωπος της Βουλής στη ΔΓ 

(κατευθυντήριο και συντονιστικό όργανο της ΔΣΟ), ενώ οι άλλοι δύο Κύπριοι 

βουλευτές εξελέγησαν αντίστοιχα πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών. 

 

150. Κεντρικό θέμα της συνόδου ήταν “Η κρίση του παγκόσμιου συστήματος αξιών 

ως πρόκληση για τη χριστιανική ορθοδοξία”.  Παρεμβάσεις έκαμαν και οι τρεις 

Κύπριοι βουλευτές τόσο κατά τη γενική συζήτηση όσο και κατά την υιοθέτηση του 

σχετικού ψηφίσματος.  Αναφέρθηκαν, ανάμεσα σ’ άλλα, στην ανισορροπία που 

προκλήθηκε στο ισοζύγιο δυνάμεων μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την 

υστερία που δημιουργήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου σε σχέση με θέματα 

ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι στην πορεία ξεχάστηκαν βασικές αρχές και αξίες που 

οικοδόμησαν το σύστημα των διεθνών σχέσεων μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Επίσης, τόνισαν ότι η αναφορά θρησκευτικών διαφορών ως αιτιών για ένοπλες 

αναμετρήσεις αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά αίτια της αστάθειας και 

αναταραχής στον κόσμο, που δεν είναι άλλα από τη φτώχια, την αμάθεια, την 

ανισότητα, την καταπίεση και την επιθετικότητα.  Η ατιμωρησία της αυθαιρεσίας και η 

επιβράβευση της παρανομίας, υπογράμμισαν, ενθαρρύνουν την κλιμάκωση της 

κρίσης του συστήματος αξιών και την απαξίωση της όποιας αντίδρασης.  

Υπενθύμισαν ακόμα τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος του εδάφους της Κύπρου 

από την Τουρκία, καθώς και τις περιπτώσεις του Ιράκ και της Παλαιστίνης.  

Επισήμαναν επίσης ότι η Κύπρος γνωρίζει καλά τι σημαίνει να υφίσταται κανείς το 

“δίκαιο του ισχυρού”. 
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151. Η ολομέλεια της ΔΣΟ υιοθέτησε ψήφισμα με τα συμπεράσματα της συζήτησης 

περιλαμβάνοντας αναφορές στο Μεσανατολικό, στα προβλήματα στα Βαλκάνια και 

το Κόσοβο, αλλά και στο Κυπριακό.  Έπειτα από αίτημα της κυπριακής 

αντιπροσωπίας περιλήφθηκε και τονίστηκε αναφορά στην ανάγκη για αταλάντευτη 

προσήλωση στην εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε κάθε γωνιά του 

πλανήτη χωρίς κατ’ επιλογήν εκπτώσεις και συμβιβασμούς. 

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣ ΔΕΕ) - 
Ευρωπαϊκή Συνέλευση Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΣΑΑ) 
152. Κατά την εν λόγω περίοδο το σημαντικότερο γεγονός για την κυπριακή Βουλή 

στην ΚΣ ΔΕΕ αποτέλεσε η αναβάθμιση το Μάιο του 2008 του καθεστώτος 

συμμετοχής της κυπριακής αντιπροσωπίας από αυτό του οιονεί μόνιμου 

παρατηρητή σε αυτό του πλήρους μέλους, ως αποτέλεσμα της ένταξης της Κύπρου 

και άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

153. Κατά το υπό επισκόπηση δωδεκάμηνο ο εκπρόσωπος της κυπριακής Βουλής 

συμμετέσχε σε περιοδικές συνεδρίες της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής και της 

Διευρυμένης Προεδρικής Επιτροπής της Συνέλευσης, της Επιτροπής Κανονισμών 

και Προνομίων, της Πολιτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και 

Δημόσιων Σχέσεων, καθώς και σε δύο συνόδους της ολομέλειας της ΚΣ ΔΕΕ, το 

Δεκέμβριο του 2007 και τον Ιούνιο του 2008, όλες στην έδρα της Συνέλευσης στο 

Παρίσι.  Πήρε επίσης μέρος σε διάσκεψη με θέμα τις στρατηγικές επιλογές για την 

ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, που συνδιοργάνωσαν η ΚΣ ΔΕΕ και η γαλλική 

Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι στις 5 Μαΐου 2008 ενόψει της γαλλικής προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

154. Ο Κύπριος εκπρόσωπος συμμετέσχε σε συνεδρία της Διευρυμένης Προεδρικής 

Επιτροπής στις 10 Οκτωβρίου 2007 και σε συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής και 

της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και Δημόσιων Σχέσεων στις 11 Οκτωβρίου 2007.  

Η Πολιτική Επιτροπή εξέτασε, μεταξύ άλλων, προσχέδια εκθέσεων που αφορούσαν 

τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ευρωπαϊκή 

ασφάλεια και άμυνα, καθώς και με τις μελλοντικές προοπτικές της μη διάδοσης των 

όπλων μαζικής καταστροφής.  Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικών και Δημόσιων 
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Σχέσεων συζητήθηκαν προσχέδια εκθέσεων για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των 

υπηρεσιών πληροφοριών και για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στο θέμα της 

χρηματοδότησης εξωτερικών, στρατιωτικών και μη, επιχειρήσεων. 

Τα πιο πάνω θέματα παραπέμφθηκαν στη σύνοδο της ολομέλειας της Συνέλευσης 

(Β΄ Μέρος της 53ης Ετήσιας Συνόδου), που διεξήχθη από τις 3 ως τις 5 Δεκεμβρίου 

2007.  

 

155. Στην ίδια σύνοδο συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και έκθεση με 

τίτλο “Τρομοκρατικές δραστηριότητες στα σύνορα Τουρκίας-Ιράκ”, στα πλαίσια της 

οποίας προσφώνησε την oλομέλεια και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας κ. Vecdi 

Gönül.   

Στο στάδιο της εξέτασης της τελευταίας αυτής έκθεσης στην Πολιτική Επιτροπή 

προκλήθηκαν αρκετές αντιδράσεις. Ο Βρετανός εργατικός βουλευτής κ. Rudi Vis 

κάλεσε τους συνέδρους να επιδείξουν την ίδια αλληλεγγύη και προς την Κύπρο, 

υπενθυμίζοντας τις τραγικές συνέπειες της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής για 

τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους.  Ο αρχηγός της τουρκικής 

αντιπροσωπίας κ. Murat Mercan ζήτησε να μη συνδεθούν τα δύο προβλήματα και να 

μη συζητηθεί το Κυπριακό στο παρόν στάδιο.  Αρκετοί βουλευτές τήρησαν αποχή και 

άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Κύπριος εκπρόσωπος, δεν ενέκριναν την έκθεση, με 

αποτέλεσμα αυτή να μην προωθηθεί ομόφωνα στην ολομέλεια, όπου και 

υιοθετήθηκε τελικά με πλειοψηφία. 

 

156. Κατά τη διάσκεψη με θέμα τις στρατηγικές επιλογές για την ευρωπαϊκή 

ασφάλεια και άμυνα, που συνήλθε στο κτίριο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στις 5 

Μαΐου 2008, συζητήθηκαν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας σε συνάρτηση με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας και το στρατηγικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών σε 

στρατηγικούς τομείς.  Εξετάστηκαν επίσης το ζήτημα της επέκτασης της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής Ασφάλειας σε σχέση με την ανάπτυξη της Κοινής Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και ο ρόλος των κοινοβουλευτικών στην εφαρμογή 

μιας νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. 

 

157. Η Διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή, η οποία ενεργεί αντί της ολομέλειας μεταξύ 

των τακτικών συνόδων της τελευταίας, συνήλθε στις 6 Μαΐου 2008 και μετά από 
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μακρά συζήτηση υιοθέτησε τα νέα κείμενα του Καταστατικού και των Κανονισμών 

της Συνέλευσης.  Με βάση τα νέα κείμενα, η Κύπρος κατέστη πλήρες μέλος της ΚΣ 

ΔΕΕ, με πλήρη δικαιώματα λόγου και ψήφου σ’ όλα τα όργανα της Συνέλευσης 

όπως και τα υπόλοιπα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η σχετική 

απόφαση λήφθηκε ομόφωνα. 

 

158. Στην Πολιτική Επιτροπή, που συνεδρίασε επίσης στις 6 Μαΐου 2008, 

εξετάστηκαν η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, η κατάσταση 

στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν και το 

Πακιστάν.  Οι εκθέσεις για τα δύο πρώτα θέματα εγκρίθηκαν και παραπέμφθηκαν 

στην επόμενη σύνοδο της ολομέλειας στις αρχές Ιουνίου του 2008 και η τρίτη 

παρέμεινε στο στάδιο της επιτροπής για περαιτέρω μελέτη.  Η συζήτηση της 

συνέχειας της έκθεσης με θέμα “Τρομοκρατικές δραστηριότητες στα σύνορα 

Τουρκίας-Ιράκ” αναβλήθηκε, με ορίζοντα συζήτησής της τη σύνοδο της ολομέλειας 

το Δεκέμβριο του 2008. 

 

159. Την ίδια μέρα η Επιτροπή Κοινοβουλευτικών και Δημόσιων Σχέσεων συζήτησε 

τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων στο περιβάλλον, καθώς και την 

κοινοβουλευτική συνεργασία για θέματα ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης 

Θάλασσας. 

 

160. Κατά τις εργασίες του Β΄ Μέρους της 54ης Ετήσιας Συνόδου της ΚΣ ΔΕΕ, 

μεταξύ 3ης και 5ης Ιουνίου 2008, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η αναθεώρηση της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, οι προοπτικές για την περιοχή των Δυτικών 

Βαλκανίων, η αμυντική πολιτική της Ρωσίας, η κοινοβουλευτική συνεργασία στην 

περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και οι επιπτώσεις των στρατιωτικών 

διενέξεων στο περιβάλλον.  Ο Κύπριος βουλευτής που συμμετέσχε στη σύνοδο 

πήρε επίσης μέρος σε συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής και της Επιτροπής 

Κοινοβουλευτικών και Δημόσιων Σχέσεων που συνήλθαν στα πλαίσια της συνόδου. 

 

161. Σε παρέμβασή του για το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων ο εκπρόσωπος της 

Βουλής των Αντιπροσώπων τόνισε, ανάμεσα σ’ άλλα, ότι προϋπόθεση για κάθε 

δράση πρέπει να είναι ο σεβασμός των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και ότι η αξιοπιστία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών που υιοθετεί πρέπει να βασίζονται σε 
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αποφάσεις που διασφαλίζουν τη συναίνεση των μελών της, αλλά και συνάδουν με 

τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της ίδιας της Ένωσης.  Επισήμανε παράλληλα ότι, 

για να είναι μια λύση βιώσιμη, θα πρέπει να είναι συμφωνημένη από τα εμπλεκόμενα 

μέρη και να συνάδει επίσης με το διεθνές δίκαιο και δη τα σχετικά ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.  Υπογράμμισε, τέλος, ότι θα πρέπει να 

αποφεύγονται ενέργειες που πιθανόν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη 

σταθερότητα της περιοχής και για την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των 

μερών. 

 

Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ) [προηγουμένως Σύνδεσμος 
Ασιατικών Κοινοβουλίων για την Ειρήνη (ΣΑΚΕ)] 
162. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε μέλος του ΣΑΚΕ το 2001, επιδιώκοντας την 

περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών της με κοινοβούλια ασιατικών κρατών στη βάση 

κοινών αρχών και επιδιώξεων.  Βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Κύπρος 

υπάγεται στη Δυτική Ασία.  Στην Τελική Διακήρυξη που υιοθέτησε η 7η Γενική 

Συνέλευση του ΣΑΚΕ, το Νοέμβριο του 2006 στην Τεχεράνη, αποφασίστηκε 

ομόφωνα όπως ο ΣΑΚΕ μετατραπεί σε κοινοβουλευτική συνέλευση, οπότε και 

μετονομάστηκε σε Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ).  Ως εκ τούτου, η 

συνεδρία στο Ιράν, στην οποία συμμετέσχε και η Κύπρος, θεωρήθηκε η 1η Γενική 

Συνέλευση της ΑΚΣ.   

 

163. Το Νοέμβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε η 2η Σύνοδος της ΑΚΣ και πάλι στο 

Ιράν, αφού, βάσει του άρθρου 9 του Καταστατικού Χάρτη της Συνέλευσης, η 

προεδρία αλλάζει ανά διετία.  Βάσει του Αναθεωρημένου Καταστατικού της ΑΚΣ, η 

Κύπρος δικαιούται να συμμετέχει με μέχρι δύο αντιπροσώπους στη Γενική 

Συνέλευση.    

 

164. Στη 2η Σύνοδο συμμετέσχε μία Κυπρία βουλευτής.  Κύριο θέμα της συνόδου 

ήταν η ενδυνάμωση των δομών της ΑΚΣ για την προώθηση της ειρήνης, της 

ευημερίας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.  Συζήτηση επίσης διεξήχθη 

σε ό,τι αφορά την ενοποίηση και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των μελών της 

Συνέλευσης και των κυβερνήσεών τους σε καθοριστικούς τομείς δράσης.  Προς αυτή 

την κατεύθυνση, αποφασίστηκε η δημιουργία έντεκα (11) υποεπιτροπών, οι οποίες 

θα ασχολούνται με αντίστοιχους τομείς.  Τα σαράντα (40) κοινοβούλια μέλη της 
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Συνέλευσης κλήθηκαν να δηλώσουν μόνιμη συμμετοχή σε τρεις τέτοιες 

υποεπιτροπές.  Ως εκ τούτου, η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συμμετέχει στις 

Υποεπιτροπές για την Απάμβλυνση της Φτώχιας στην Ασία, την Πολιτιστική 

Ποικιλομορφία και το Σύμφωνο Φιλίας για την Ασία.  Κάθε υποεπιτροπή μετά τις 

συναντήσεις της θα εκδίδει αναφορά, την οποία θα προωθεί για δράση αρχικά στην 

Εκτελεστική Επιτροπή της Συνέλευσης και ακολούθως στη σύνοδο της ολομέλειας 

του σώματος.   

 

165. Στο περιθώριο της 2ης Συνόδου της ΑΚΣ πραγματοποιήθηκε παράλληλη 

συνάντηση των γενικών διευθυντών των κοινοβουλίων της Ασίας, στην οποία 

συμμετείχε και ο γενικός διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

166. Η Κυπρία βουλευτής συμμετέσχε σε συνεδρία της Υποεπιτροπής για την 

Απάμβλυνση της Φτώχιας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2008 στην 

Τζακάρτα (Ινδονησία).  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συζητήθηκε προσχέδιο 

δράσης για την απάμβλυνση της φτώχιας σε συνάρτηση με τις εισηγήσεις του 

γενικού γραμματέα της Συνέλευσης.  Τα κείμενα θα προωθηθούν για έγκριση στην 

ολομέλεια της Συνέλευσης κατά τη σύνοδό της το Νοέμβριο του 2008 και πάλι στην 

Τζακάρτα.   

 

167. Η ίδια βουλευτής συμμετέσχε και σε συνεδρία της Υποεπιτροπής για την 

Πολιτιστική Ποικιλομορφία, η οποία πραγματοποιήθηκε την 21η και στις 22 

Αυγούστου 2008 στη Σεούλ.  Το κείμενο που προέκυψε από τη συζήτηση του 

ομότιτλου θέματος θα προωθηθεί επίσης στη σύνοδο της ολομέλειας της ΑΚΣ στην 

Τζακάρτα τον προσεχή Νοέμβριο. 

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ) 
168. Ως γνωστό, η Κύπρος δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ και κατ’ επέκταση η Βουλή των 

Αντιπροσώπων δεν είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του οργανισμού.  

Κατά καιρούς, όμως, προσκαλείται και συμμετέχει στα Σεμινάρια Μεσογειακού 

Διαλόγου, που διοργανώνει η Ειδική Ομάδα της ΚΣ ΝΑΤΟ για τη Μεσόγειο και τη 

Μέση Ανατολή. 
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169. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον 

αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών σε Σεμινάριο 

Μεσογειακού Διαλόγου που συνδιοργάνωσαν στη Ρώμη η εν λόγω Ειδική Ομάδα 

της Συνέλευσης και η ιταλική αντιπροσωπία στην ΚΣ ΝΑΤΟ.  Οι εργασίες του 

σεμιναρίου διεξήχθησαν στο ιταλικό κοινοβούλιο, στις 4 και 5 Ιουλίου 2008, με γενικό 

τίτλο “Η Μεσόγειος σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις, πρωτοβουλίες πολιτικής και τα 

όρια της μεταμόρφωσης”.  Μεταξύ των επιμέρους θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η 

Διαδικασία της Ανάπολης για την επίλυση του μεσανατολικού προβλήματος, η 

ασφάλεια των πηγών ενέργειας και η αλληλεξάρτηση στην περιοχή της Μεσογείου, 

καθώς και η ευρωμεσογειακή συνεργασία και η πρόταση για δημιουργία Ένωσης της 

Μεσογείου. 

 

170. Κατά την εισαγωγή του κεντρικού θέματος αρκετοί εκ των συνέδρων και 

εισηγητών αναφέρθηκαν στα χρονίζοντα προβλήματα του Κυπριακού και του 

Μεσανατολικού, τονίζοντας την ανάγκη η ΕΕ να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στις 

προσπάθειες επίλυσής τους και υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η διαδικασία 

πρέπει να παραμείνει εντός του πλαισίου του ΟΗΕ. 

 

171. Σε παρέμβασή του σχετικά με την πρόταση για δημιουργία Ένωσης της 

Μεσογείου ο Κύπριος βουλευτής ανέφερε ότι η ιδέα αυτή ήλθε σε κατάλληλη στιγμή, 

δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει ποικίλα πολιτικά, οικονομικά και 

κοινωνικά προβλήματα στα πλαίσια της άνισης ανάπτυξης ιδιαίτερα στη λεκάνη της 

Μεσογείου.  Για να επιλυθούν, τόνισε, χρειάζεται η ανάμειξη όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών και η υιοθέτηση πρακτικών μέτρων και προγραμμάτων που 

θα παρακάμπτουν τις συνήθεις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο Κύπριος 

βουλευτής εξέφρασε την υποστήριξη της Κύπρου στην εν λόγω πρωτοβουλία και την 

προθυμία της χώρας μας να συμβάλει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, στην 

επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, ώστε να υπάρξουν τάχιστα αποτελέσματα και 

οφέλη για τους λαούς της Μεσογείου και ιδιαίτερα τους λιγότερο προνομιούχους. 

Σε συζήτηση που διεξήχθη για θέματα τρομοκρατίας ο αναπληρωτής πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών υπενθύμισε τις περιπτώσεις άσκησης 

κρατικής τρομοκρατίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να 

επιδεικνύει ιδιαίτερη αυστηρότητα έναντι των κρατών που παρουσιάζουν αυτού του 

είδους τις απαράδεκτες συμπεριφορές. 
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Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
172. Κατά την απελθούσα σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε σε 

ικανοποιητικό βαθμό με αρκετές από τις δραστηριότητες που απορρέουν από το 

ρόλο της ως εθνικού κοινοβουλίου χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα,  ασχολήθηκε με την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το 

κοινοτικό κεκτημένο, με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη μελέτη εγγράφων που προέρχονται 

από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλες δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην υλοποίηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων μέσα στο 

ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

 
173. Στα πλαίσια της άσκησης του πιο πάνω ρόλου της, η Βουλή των 

Αντιπροσώπων είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το ετήσιο νομοθετικό 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2008, καθώς και για την Ετήσια 

Στρατηγική Πολιτικής της για το 2009.  Πρόσθετα, ενημερώθηκε για τα θέματα και τα 

συμπεράσματα που απασχόλησαν τα σημαντικότερα Συμβούλια Υπουργών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής και της σλοβενικής 

προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
174. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Βουλή των 

Αντιπροσώπων για τα θέματα αυτά προέρχονται από το διαδίκτυο, αλλά και από το 

εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης “Extranet” που διαθέτει η κυβέρνηση και το 

οποίο  συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη και έγκυρη εξασφάλιση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Στη βάση της απόφασης του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso να αποστέλλει από το Σεπτέμβριο 

του 2006 κατευθείαν στα εθνικά κοινοβούλια όλα τα νομοθετικά και συμβουλευτικά 

έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίστηκε η αποστολή των εν λόγω 

νομοθετικών προτάσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.   Σημειώνεται ότι με 

απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τα εν λόγω 

έγγραφα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της και παρακολουθούνται 

ταυτόχρονα από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

 
175. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εφαρμοστεί οι αναβαθμισμένες πρόνοιες για το 

ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων σε σχέση με τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, αφού ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή η Μεταρρυθμιστική 

Συνθήκη της Λισαβόνας, η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η οποία συμμετέχει στη Διάσκεψη της COSAC, 

έχει δραστηριοποιηθεί ουσιαστικά στον τομέα αυτό αξιοποιώντας τις υφιστάμενες 

πρόνοιες του Πρωτοκόλλου της Συνθήκης του Άμστερνταμ.  Επιπρόσθετα, μέσω 

ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων και πειραματικών ασκήσεων στα πλαίσια της 

Διάσκεψης αυτής η Βουλή προετοιμάζεται, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο της 

άσκησης ελέγχου επί της εφαρμογής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.                          

 
176. Στο Παράρτημα ΧΙΙ περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες δραστηριότητες της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά την υπό επισκόπηση 

περίοδο. 

 
Παρακολούθηση των υποχρεώσεων υιοθέτησης του νέου κοινοτικού 
κεκτημένου 
177. Σε σχέση με τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση του 

νέου κοινοτικού κεκτημένου που συνεχώς παράγεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λειτούργησε με επιτυχία ο μηχανισμός που έχει υιοθετηθεί για την 

καταγραφή κατά μήνα όλων των υποχρεώσεων που δημιουργούνται για την Κύπρο 

σε σχέση με την υιοθέτηση των κοινοτικών Οδηγιών, οι οποίες στη συνέχεια, κατά 

κανόνα, δημιουργούν την υποχρέωση για κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία στη 

Βουλή εναρμονιστικών νομοσχεδίων ή κανονισμών.  Η προσπάθεια που 

καταβάλλεται από πλευράς Βουλής είναι η έγκαιρη επισήμανση προς την κυβέρνηση 

των υποχρεώσεων αυτών, πράγμα που γίνεται με μηνιαία αποστολή επιστολών 

προς όλα τα υπουργεία, ως ενός συμπληρωματικού μέσου υπόμνησης, ανεξάρτητα 

και πέρα από οποιουσδήποτε άλλους μηχανισμούς έχει υιοθετήσει η ίδια η 

κυβέρνηση για παρακολούθηση του όλου θέματος.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ανταπόκριση της κυβέρνησης δεν ήταν ούτε αυτή τη φορά η αναμενόμενη, με 

αποτέλεσμα πολύ συχνά να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδια 

ή και κανονισμοί των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία για υιοθέτηση, με βάση τις 

δεσμεύσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

υφίσταται αδίκως η Βουλή των Αντιπροσώπων την πίεση για ταχεία ολοκλήρωση της 
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συζήτησής τους, ενώ δε θα υπήρχε πρόβλημα χρόνου, εάν είχαν κατατεθεί έγκαιρα 

και εντός προθεσμίας από την εκτελεστική εξουσία. 

 
Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
178. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

ετοιμάστηκαν σημειώματα αναφορικά με καθένα από τα εκατόν τριάντα έξι (136) 

νομοσχέδια και κανονισμούς που κατατέθηκαν στο σώμα για εναρμόνιση με το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο.  Στα εν λόγω σημειώματα εντοπίζονται οι εναρμονιστικές 

πρόνοιες του νομοσχεδίου ή του κανονισμού, το ευρωπαϊκό κεκτημένο για το θέμα, ο 

βαθμός δεσμευτικότητας, η συμβατότητα του προτεινόμενου νόμου με το κεκτημένο 

και η δυνατότητα που υπάρχει για διαφοροποίηση οποιωνδήποτε προνοιών του.  

Από τα πιο πάνω εξήντα τέσσερα (64) νομοσχέδια ψηφίστηκαν σε νόμους και 

σαράντα τρεις (43) κανονισμοί εγκρίθηκαν.  Για τα υπόλοιπα δεν έχει ακόμα 

ολοκληρωθεί η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές.  Συνεχίστηκε επίσης ο έλεγχος 

για διαπίστωση της κατάθεσης των στοιχείων που η εκτελεστική εξουσία οφείλει να 

αποστέλλει σε σχέση με κάθε εναρμονιστικό νομοσχέδιο ή κανονισμό για την 

αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου της εξέτασής τους. 

Ειδικότερα, στα πλαίσια της νομοθετικής της δραστηριότητας, η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ασχολήθηκε επίσης με το νομοσχέδιο για την 

τροποποίηση του περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, 

Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμου. Περαιτέρω, η επιτροπή, σε 

κοινή της συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, εξέτασε το 

νομοσχέδιο αναφορικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.  Θα πρέπει επίσης να 

αναφερθεί ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε από 

κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών το νομοσχέδιο που αφορούσε 

την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

 

Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
179. Ο ρόλος αυτός της Βουλής υπαγορεύεται στα εθνικά κοινοβούλια από τη 

Δήλωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ και το Πρωτόκολλο της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ και απαιτεί έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή της σε σχέση με τα έγγραφα 

που κατατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα με αυτά που αφορούν 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε νομοθετικά ζητήματα.  Η Βουλή έχει 
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εξασφαλίσει τα έγγραφα αυτά είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω της εκτελεστικής 

εξουσίας. 

Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή και άλλες 

αρμόδιες επιτροπές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα ακόλουθα έγγραφα, 

τα οποία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, συνοδεύτηκαν από υπηρεσιακά επεξηγηματικά 

σημειώματα: 

• Ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ημερήσιες διατάξεις της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Αποτελέσματα των εργασιών της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Σημειώματα, ανακοινωθέντα ή εκθέσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

• Σημειώματα ή προπαρασκευαστικά έγγραφα νομοθετικού περιεχομένου από τα 

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• Ετήσια στρατηγική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
180. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, πραγματοποιήθηκε αριθμός συνεδριάσεων της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις οποίες κλήθηκαν 

εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και οργανωμένα σύνολα που 

εξέφρασαν τις απόψεις τους για συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που 

συζητούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εννοείται ότι η ίδια διαδικασία 

ακολουθήθηκε και από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές στα θέματα του 

εξειδικευμένου χώρου δράσης τους. 

Η Βουλή θεωρεί σημαντική την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων 

ενδιαφερόμενων πολιτών στη διαδικασία αυτή.  Εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο 

υφίσταται η διαδικασία αυτή σε όλα τα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

ακριβώς η ανάγκη να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα που παρουσιάζεται, λόγω της 

μεγάλης απόστασης των πολιτών κάθε χώρας μέλους από το κέντρο λήψεως 

αποφάσεων.  Η εμπλοκή των πολιτών, η πρόσκληση συχνότερα και πιο 

συστηματικά  ενδιαφερόμενων ομάδων στις συνεδρίες των αρμόδιων επιτροπών, 

καθιστά τους πολίτες κοινωνούς των θεμάτων που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τους προετοιμάζει, αλλά και τους παρέχει την ευκαιρία να εκφράσουν τις 
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απόψεις τους έγκαιρα, στο στάδιο που οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

είναι ακόμα οριστικές.   

Μέσα σε αυτό το πνεύμα εξετάστηκαν σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η αναθεωρημένη πρόταση Οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση καθαρών 

και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών και η πρόταση Οδηγίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 

προηγούμενων Οδηγιών αναφορικά με ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις 

μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων 

λογαριασμών.  Κατά τις συνεδριάσεις αυτές δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους 

των οργανωμένων συνόλων να εκφράσουν ενώπιον της Βουλής, αλλά και των 

εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας τις απόψεις τους για τις υπό αναφορά 

προτάσεις Οδηγιών, οι οποίες δεν έχουν ακόμα λάβει τελική ή δεσμευτική μορφή, με 

στόχο τα νομοθετικά μέτρα που θα προκύψουν από αυτές να προσαρμοστούν όσο 

το δυνατό στις ανάγκες και στις προσδοκίες των δικών μας πολιτών.  

Στα πλαίσια της παρακολούθησης των εξελίξεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποίησε επίσης 

συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αρμόδια για την υγεία κ. Ανδρούλα Βασιλείου. 

Στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έγινε επίσης παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court of Auditors) από το μέλος του 

κ. Κίκη Καζαμία. 

 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
υποχρεώσεων για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
181. Στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου από τις αρμόδιες επιτροπές, 

εξετάστηκαν πρόσθετα και άλλα θέματα που αφορούν ή σχετίζονται με αποφάσεις 

που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οποίων η εφαρμογή 

επηρεάζει άμεσα τη χώρα μας.  Ενδεικτικά αναφέρονται η πορεία ένταξης της 

Κύπρου στη Ζώνη του Σένγκεν, η Στρατηγική της Λισαβόνας, η υποχρέωση της 

Κύπρου για τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών και το 
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στρατηγικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αύξηση της απορρόφησης 

των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

182. Για την παρακολούθηση της πορείας προώθησης και υλοποίησης της 

εναρμόνισης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έγιναν οι πιο κάτω 

ενέργειες: 

• Τήρηση κατάστασης με όλα τα εναρμονιστικά νομοσχέδια που ψηφίζονται και 

τους κανονισμούς που εγκρίνονται. 

• Τήρηση κατάστασης με όλες τις νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες και την αντίστοιχη 

χρονική προθεσμία κατά την οποία αυτές θα πρέπει να υιοθετηθούν από τα 

κράτη μέλη και κοινοποίησή της προς την εκτελεστική εξουσία. 

• Καταγραφή, μετά την ψήφιση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων, των 

υποχρεώσεων της εκτελεστικής εξουσίας για υλοποίηση των προνοιών τους, 

ώστε να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσο οι 

υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται. 

• Παρακολούθηση, σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία και το Γραφείο του 

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της πορείας των νομοσχεδίων που 

πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή, ώστε να γίνεται ο κατάλληλος 

προγραμματισμός, αλλά και η υπενθύμιση προς την εκτελεστική εξουσία για τις 

υποχρεώσεις της. 

 

Ε. ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
183.  Στον τομέα ερευνών, μελετών και εκδόσεων αναπτύχθηκε και κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η εντεταλμένη υπηρεσία 

ασχολήθηκε με τη γλωσσική και εκδοτική επιμέλεια των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της ολομέλειας, καθώς και όλων των υπό έκδοση  κειμένων που 

ετοιμάζονται από τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής (εκθέσεις κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, υπό ψήφιση σχέδια νόμου/κανονισμοί, ερωτήσεις βουλευτών).  

Ταυτόχρονα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση ενημέρωση και στον εμπλουτισμό 

της ιστοσελίδας της Βουλής, καθώς και στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας. Tέλος, με 

στόχο την υλοποίηση της επιθυμίας της Bουλής να στηρίζει τους ανθρώπους των 

γραμμάτων και των τεχνών και να συμμετέχει στην αντιμετώπιση πολλών 
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κοινωνικών προβλημάτων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε μια σειρά από 

πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.  

 
184. Να σημειωθεί ότι αυτός ο τομέας δράσης του κοινοβουλίου εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, τόσο ως προς την υλοποίηση αρκετών 

προγραμμάτων του όσο και ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που 

τίθενται, τα οποία είναι αποτέλεσμα της εξάρτησής του από εξωγενείς παράγοντες.  

Να σημειωθεί ακόμα ότι δεν έχει εκπληρωθεί ο στόχος να προβάλλεται η Βουλή και 

το έργο της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ενημερώνονται έγκαιρα και 

έγκυρα οι πολίτες για το έργο που επιτελούν οι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποί τους.  Η  

σημαντική  ενίσχυση της στελέχωσης της εντεταλμένης υπηρεσίας, με την έλευση 

τον παρελθόντα Ιούλιο έξι νέων λειτουργών, είναι σίγουρο πως θα επιλύσει σε 

σημαντικό βαθμό τα προαναφερθέντα προβλήματα. 

 

Πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας 

185.  Στον τομέα της γλωσσικής και εκδοτικής επιμέλειας των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της ολομέλειας τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η 

προθεσμία που θέτει ο Κανονισμός της Βουλής για ετοιμασία τους, τα οποία 

βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση όλων των βουλευτών για έλεγχο του κειμένου των 

αγορεύσεών τους.  Παράλληλα, τα πρακτικά της ολομέλειας εντάσσονταν στην 

ιστοσελίδα της Βουλής, γεγονός που αποτελεί συνεισφορά στον πολίτη και αξιόλογη 

υπηρεσία στον τομέα της διαφάνειας της πολιτικής ζωής του τόπου, ιδιαίτερα αφού 

εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της καθυστέρησης στην εκτύπωση των 

πρακτικών από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.   

Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις συνεδριάσεις και τα πρακτικά της ολομέλειας 

περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 

 

Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

186.  Οι ερωτήσεις των βουλευτών προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς 

αποτελούν ένα σημαντικό τομέα δράσης των μελών του σώματος και συνάμα ένα 

μέσο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού εστιάζονται κυρίως στις πράξεις ή 

παραλείψεις της εκτελεστικής εξουσίας.  Κατά την παρελθούσα σύνοδο 

υποβλήθηκαν από τους βουλευτές πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) ερωτήσεις και 

λήφθηκαν  από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς πεντακόσιες εξήντα πέντε 
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(565) απαντήσεις.  Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταχωρίζονται και στο σχετικό 

μέρος της ιστοσελίδας της Βουλής.   

Συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με τις υποβληθείσες ερωτήσεις και τις ληφθείσες 

απαντήσεις περιλαμβάνονται στο Τρίτο Mέρος - Γραφικές παραστάσεις. 

 

Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις 
187. Η Βουλή πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια διάφορες πολιτιστικές και άλλες 

εκδηλώσεις, με στόχο να στηρίξει και να ενισχύσει έμπρακτα τους ανθρώπους των 

γραμμάτων και των τεχνών, να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που 

απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, αλλά και να καταστεί το κοινοβούλιο ένας 

χώρος προσιτός και προσπελάσιμος στον κάθε πολίτη της Δημοκρατίας.  Η υπό 

επισκόπηση περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική και στον τομέα αυτό. 

 

• Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Υγεία της Καρδιάς  
Στις 2 Οκτωβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή τελετή για την επίσημη 

υποστήριξη και επικύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Υγεία της Καρδιάς από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Υγείας, την Καρδιολογική Εταιρεία 

Κύπρου και το Καρδιολογικό Ίδρυμα Κύπρου. Στην τελετή, που οργανώθηκε από 

την Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου, μίλησαν ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Υπουργός 

Υγείας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα Υγείας, ο Εθνικός Συντονιστής για την 

Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Πρόεδρος της Καρδιολογικής 

Εταιρείας Κύπρου, καθώς και ο γραμματέας του Καρδιολογικού Ιδρύματος Κύπρου. 

 

• Έκτακτη Σύνοδος της Παιδοβουλής στα πλαίσια του Ραδιομαραθωνίου 
για τα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες 

Στις 19 Οκτωβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Σύνοδος της Παιδοβουλής στα 

πλαίσια του Ραδιομαραθωνίου για τα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες, υπό την προεδρία 

του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Στην Έκτακτη Σύνοδο της 

Παιδοβουλής, που διοργάνωσε η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και 

Ευημερίας του Παιδιού, παρέστησαν οι Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού και 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και η Επίτροπος Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
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• Έκθεση φωτογραφίας για το περιβάλλον του Φωτογραφικού Ομίλου 
Δήμου Στροβόλου  

Την 1η Νοεμβρίου 2007 τελέστηκαν στη Βουλή τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας 

για το περιβάλλον του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου Στροβόλου, που διοργάνωσε η 

Βουλή σε συνεργασία με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος.  Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο 

αίθριο της Βουλής μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2007 και στόχευε στην 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ανάγκη προστασίας και διατήρησης του 

φυσικού περιβάλλοντος στον τόπο μας. Οι φωτογραφίες της έκθεσης, τόσο αυτές 

των μελών όσο και αυτές του συντονιστή του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου 

Στροβόλου, διετίθεντο προς πώληση και τα έσοδα δόθηκαν για τους σκοπούς του 

Ραδιομαραθωνίου 2007.  

 

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Το παρόν και το μέλλον 
Στις 14 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε στο αίθριο της Βουλής εκδήλωση με θέμα τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.  Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε 

με  την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δράσης για την Ηλιακή Ενέργεια, μίλησε ο 

Πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και 

Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και ο βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης.  Κύρια 

ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κ. Μέχτιλτ Ρόττε, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  Προβλήθηκε επίσης ένα σύντομο φιλμ, παραγωγής Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου, που αναφέρεται στο φωτοβολταϊκό πάρκο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Η Βουλή των Αντιπροσώπων με την εκδήλωση αυτή επέδειξε για μια 

ακόμα φορά την ιδιαίτερη ευαισθησία της στα σοβαρά οικολογικά προβλήματα που 

ταλανίζουν τον πλανήτη.  

 

• Μεσογειακή Διατροφή - Επιστροφή στην Παράδοση 

Στις 29 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε στο κοινοβούλιο εκδήλωση στα πλαίσια του 

προγράμματος “Μεσογειακή Διατροφή - Επιστροφή στην Παράδοση”, που 

διοργανώνεται σε διάφορα σχολεία της Κύπρου με τη συνεργασία των Υπουργείων 

Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού. Η εκδήλωση περιλάμβανε γεύμα με ένα υγιεινό 

παραδοσιακό μενού μεσογειακής διατροφής, που παρέθεσαν μαθητές του Β΄ 

Κύκλου του Δημοτικού Σχολείου Έγκωμης, καθώς και σύντομο πρόγραμμα από τους 

μαθητές.  Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενθάρρυνση της προσπάθειας των 
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μαθητών, αλλά και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργείων να επισείσουν σε όλους τον 

κίνδυνο από την αλόγιστη κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών και να μεταφέρουν το 

μήνυμα της σημασίας της ορθής διατροφής. 

 

• Έκθεση φωτογραφίας της Υπάτης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες 

Προστασία είναι αυτό που κυρίως χρειάζονται οι πρόσφυγες.  Γι’ αυτό και αποτελεί 

την καρδιά και την ψυχή της Υπάτης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες.  Με αυτό το σκεπτικό και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για 

τους Πρόσφυγες, στις 18 Ιουνίου 2008 τελέστηκαν από τον Πρόεδρο της Βουλής τα 

εγκαίνια σχετικής έκθεσης φωτογραφίας, που φιλοξενήθηκε στο αίθριο του 

κοινοβουλίου μέχρι και τις 27 του ίδιου μήνα.  Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρόεδρος 

της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων και η Αντιπρόσωπος στην 

Κύπρο της Υπάτης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 

 

• “Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος [Ν. 
158(Ι)/1999] και η μεταγενέστερη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας”, Ανδρέα Αγγελίδη 

Στις 27 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στο κοινοβούλιο εκδήλωση για την 

παρουσίαση της έκδοσης της Βουλής “Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 

Δικαίου Νόμος [Ν. 158(Ι)/1999] και η μεταγενέστερη νομολογία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας” του βουλευτή κ. Ανδρέα Αγγελίδη. Το 

βιβλίο παρουσίασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην εκδήλωση 

μίλησαν επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής και ο ίδιος ο συγγραφέας.  Το σύγγραμμα 

αυτό αναμφίβολα προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στο νομικό κόσμο, στη διοίκηση, 

αλλά και στον απλό πολίτη που θέλει να γνωρίζει τα δικαιώματά του. 

 

• Μνήμη και τιμή στο Μάριο Τόκα 

Στις 11 Ιουλίου 2008 η Βουλή πραγματοποίησε, στο δημοτικό κήπο πίσω από το 

κτίριο του κοινοβουλίου, εκδήλωση μνήμης και τιμής για το μεγάλο Κύπριο 

μουσικοσυνθέτη Μάριο Τόκα.  Η εκδήλωση, στην οποία παρέστη η κόρη του Μάριου 

Τόκα, υπουργοί, βουλευτές, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και πλήθος 

κόσμου, περιλάμβανε ομιλία από τον Πρόεδρο της Βουλής, προβολή σύντομης 
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ταινίας, από υλικό που παραχωρήθηκε από το Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου και τη 

Διεύθυνση Μουσείου-Αρχείου Ελληνικής Τηλεόρασης, και μουσικό αφιέρωμα με το 

μαέστρο της ορχήστρας “Μάριος Τόκας” Γιώργο Παγιάτη, τους ερμηνευτές Κώστα 

Χατζηχριστοδούλου και Μαρία Αλεξίου και τη χορωδία του  “Άρη”  Λεμεσού υπό τη 

διεύθυνση του Μαρίνου Μιτέλλα.  Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έκθεση 

φωτογραφίας για τη ζωή και το έργο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη και εκδόθηκε 

σχετικό λεύκωμα.  

 
Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων  
188.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκαν οι επισκέψεις μαθητών και 

φοιτητών στο κοινοβούλιο για επιτόπου ενημέρωσή τους περί της νομοθετικής 

εξουσίας, στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία 

χρόνια η Βουλή με τα κυπριακά εκπαιδευτήρια.  Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επισκέψεις 

αυτές πύκνωσαν σε αξιοσημείωτο βαθμό και καλύπτουν πλέον όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, από την προδημοτική έως και την ανώτερη. 
 
Ιστοσελίδα της Βουλής 

189.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο στην 
καθημερινή ενημέρωση και στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Βουλής, με στόχο 

η ανοικτή γραμμή επικοινωνίας του κοινοβουλίου με τον πολίτη, που εγκαινιάστηκε 

τα προηγούμενα χρόνια, να βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο.  
 

Έρευνες και μελέτες 
190. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο στον τομέα της έρευνας και των μελετών 

συνελέγησαν, έτυχαν επεξεργασίας και αναλύθηκαν στοιχεία και πληροφορίες για 

διάφορα θέματα που άπτονται του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από σχετικό 

αίτημα μελών του κοινοβουλίου. Παράλληλα, στα πλαίσια της άσκησης του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου που ανέπτυξε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, 

συνελέγησαν και έτυχαν επεξεργασίας στοιχεία για μια σειρά από θέματα που 

αποτέλεσαν  αντικείμενο εργασίας στην εν λόγω επιτροπή.   
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Σύστημα Νομικής Πληροφόρησης (Legal Information System - LIS)  
191. Το νομικό σύστημα πληροφοριών, ένας ιστός-σύστημα πληροφοριών που 

απευθύνεται στο προσωπικό του κοινοβουλίου και της δημόσιας διοίκησης, αλλά και 

σε κάθε πολίτη, θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης τόσο στη νομοθεσία όσο και 

στις αποφάσεις που εκδίδονται από τα κυπριακά δικαστήρια.  Το όλο σύστημα θα 

παρέχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα σύνδεσης της νομοθεσίας και των αποφάσεων 

που εκδίδονται από τα κυπριακά δικαστήρια.  Το κυριότερο πλεονέκτημα του 

συστήματος είναι η γρήγορη αναζήτηση και πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αυτά 

έγγραφα.  

Η περίοδος σύμβασης και η εξάμηνη παράταση που δόθηκε στην εταιρεία για την 

ολοκλήρωση και παράδοση του έργου παρήλθαν πρόσφατα, χωρίς αυτό να γίνει 

κατορθωτό λόγω της παρουσίας διάφορων προβλημάτων σε κάποια μέρη της 

εφαρμογής.  Αποφάσεις αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι όσον αφορά στην 

πορεία και ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να παρθούν σύντομα από τους 

εμπλεκόμενους φορείς.    

 
Πληροφορική και Επικοινωνία 

 
192. Κατά την περίοδο αυτή ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού στο οποίο 

παρέχεται συνεχής υποστήριξη αυξήθηκε στα 240 άτομα περίπου (βουλευτές, 

προσωπικό, κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, δημοσιογράφοι). 

 

193. Παραλήφθηκαν και εγκαταστάθηκαν καινούριοι εκτυπωτές δικτύου για τις 

υπηρεσίες της Βουλής και 10 μικρές φωτοτυπικές για τα γραφεία των κομμάτων και 

τις υπηρεσίες της Βουλής. Τον Ιανουάριο του 2008 παραλήφθηκαν και 

εγκαταστάθηκαν 59 καινούριοι προσωπικοί υπολογιστές για τους βουλευτές και οι 

παλιοί προσφέρθηκαν στην Εθνική Φρουρά και σε σχολεία (λύκεια και δημοτικά) 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται από το νόμο, καθώς και 15 καινούριοι 

προσωπικοί υπολογιστές για νεοεισερχόμενο προσωπικό.   

 

194. Τον Ιούλιο του 2008 αντικαταστάθηκαν οι προσωπικοί εκτυπωτές των 

βουλευτών και οι παλιοί εγκαταστάθηκαν στα γραφεία υπαλλήλων που μέχρι τότε 

εξυπηρετούνταν αποκλειστικά με εκτυπωτές δικτύου.   
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195. Τον Απρίλιο του 2008 παραλήφθηκαν, ετοιμάστηκαν και διανεμήθηκαν 64 

φορητοί υπολογιστές για τους βουλευτές και τους διευθυντές των υπηρεσιών της 

Βουλής, καθώς και 5 για άλλες ανάγκες. 

 

196. Παράλληλα, λόγω της έλευσης νέων υπαλλήλων, αναβαθμίστηκε η 

δυναμικότητα του εσωτερικού δικτύου και η δυνατότητα εξυπηρέτησης 

περισσότερων χρηστών.  

 

197. Δημιουργήθηκε επίσης χώρος εκπαίδευσης, στον οποίο εκπαιδεύτηκαν 25 νέοι 

υπάλληλοι και κοινοβουλευτικοί συνεργάτες στη χρήση του Συστήματος 

Αυτοματοποίησης Γραφείου, οι βουλευτές και οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες στους 

τρόπους σύνδεσης από μακριά για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 

μελλοντικά σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται τώρα στο χώρο 

της Βουλής. Ο χώρος θα χρησιμοποιείται τακτικά για εκπαίδευση σε ανάλογα 

θέματα, σύμφωνα και με την πρακτική των κοινοβουλίων των άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

198. Οι αρμόδιοι λειτουργοί εκπαιδεύτηκαν στο τεχνικό μέρος της αντιμετώπισης 

πρωτοβάθμιων προβλημάτων του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου και 

πήραν μέρος στις δοκιμές του Συστήματος Νομικής Πληροφόρησης ως διαχειριστές 

συστήματος.  

 

199. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε το ανεξάρτητο δίκτυο Wi-Fi  με την προσθήκη 

πρόσθετων πομπών για καλύτερη κάλυψη των κοινόχρηστων χώρων και 

διευκόλυνση των δημοσιογράφων.  Επίσης, τέθηκε σε εφαρμογή, σε συνεργασία με 

την ΑΤΗΚ, το σύστημα τηλεδιάσκεψης με δύο σημεία συνεδριάσεων, στο γραφείο 

συνεδριάσεων του Προέδρου της Βουλής και στην αίθουσα κοινοβουλευτικών 

επιτροπών Δ1.  

 

200. Εξάλλου, παρασχέθηκε τεχνική στήριξη στο έργο της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου. 
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201. Αναβαθμίστηκε επίσης το σύστημα πυρασφάλειας στο δωμάτιο επικοινωνίας 

και εγκαταστάθηκε πρόσθετο σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας και συναγερμού για 

προστασία των μηχανημάτων.  

 

202. Κατόπιν προσφορών, αγοράστηκε εξοπλισμός για την πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων, σύστημα μικροφωνικής, προβολείς, φωτογραφική μηχανή, δεύτερος 

προβολέας κ.ά. 

 

203. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, τακτική 

ενημέρωση ερωτηματολογίων διεθνών-ευρωπαϊκών οργανισμών για θέματα 

ηλεκτρονικής πληροφόρησης, προώθηση του θέματος ηλεκτρονικής δημοκρατίας 

σύμφωνα με σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσκεψη στο αρμόδιο 

τμήμα της Βουλής των Ελλήνων προς υλοποίηση σχετικού πρωτοκόλλου που 

συμφωνήθηκε κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Ελλάδα, καθώς 

και συνεργασία με την Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων για κοινή αντιμετώπιση 

του θέματος του IPEX,  το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 

χρόνου. 

 

204. Οι αρμόδιοι λειτουργοί ασχολήθηκαν επισταμένως με το θέμα της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, το οποίο προωθείται σε συνεργασία και με την αρμόδια υπηρεσία της 

Βουλής των Ελλήνων, ώστε να τεθεί σε λειτουργία με την έναρξη της νέας συνόδου 

της Βουλής. 

 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
205. Στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης εμπίπτει η κατάρτιση και εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Βουλής, η μισθοδοσία του προσωπικού, η διαχείριση των 

δαπανών της Βουλής και η προμήθεια και η διαχείριση των υλικών.  Η Υπηρεσία 

Οικονομικής Διαχείρισης της Βουλής ασκεί για λογαριασμό της γενικής διεύθυνσης 

προληπτικό έλεγχο των ενταλμάτων πληρωμής και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις 

προς το γενικό διευθυντή της Βουλής για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό 

της Βουλής, καθώς και μελέτες για το κτίριο και τους περιβάλλοντες χώρους.  

Επιβλέπει επίσης την εκτέλεση διάφορων έργων και τη συντήρηση και κανονική 

λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου, μέσα από την πιστή εφαρμογή των όρων 
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που διαλαμβάνουν τα συμβόλαια συντήρησης που έχουν συνομολογηθεί για τους 

κτιριακούς χώρους, καθώς και τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα.  

Επιπλέον, μεριμνά για την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού. 

 
Z. ΑΡΧΕΙΟ 
 
206. Το Αρχείο της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει διεκπεραιώσει κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο ένα σημαντικό όγκο εργασίας, εξυπηρετώντας με έγγραφα και 

πληροφορίες τους βουλευτές και τις υπηρεσίες της Βουλής, καθώς και τους 

δημοσιογράφους και το κοινό. 

 

207. Η δυνατότητα του Αρχείου να διαδραματίζει με επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα το ρόλο του έχει αναβαθμιστεί λόγω της εισαγωγής στη Βουλή, 

το πρώτο εξάμηνο του 2006,  του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου.  Ο 

αριθμός των ηλεκτρονικών φακέλων που δημιουργήθηκαν στο Αρχείο στο Σύστημα 

Αυτοματοποίησης Γραφείου ανέρχεται στις  τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα 

δύο (3 572) και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο έχουν καταχωριστεί δεκαεννέα 

χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (19 430) έγγραφα.  Για σκοπούς σύγκρισης σημειώνεται 

ότι κατά την αμέσως προηγούμενη σύνοδο είχαν καταχωριστεί δεκατρείς χιλιάδες 

οκτακόσια τριάντα τρία (13 833) έγγραφα. 

 

208. Κατά τη Δεύτερη Σύνοδο της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου κατατέθηκαν στη 

Βουλή από την εκτελεστική εξουσία διακόσια σαράντα έξι (246) νομοσχέδια και 

εκατόν πενήντα εννέα (159) κανονισμοί.  Κατατέθηκαν επίσης σαράντα έξι (46) 

προτάσεις νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

 

209. Η ολομέλεια του σώματος ψήφισε σε νόμους διακόσια είκοσι δύο (222) 

νομοσχέδια και δεκαεννέα (19) προτάσεις νόμου.  Πρόσθετα, ενέκρινε κατά τη 

Δεύτερη Σύνοδο εκατό σαράντα τρεις (143) κανονισμούς και απέρριψε μία (1) 

πρόταση νόμου.  Η εκτελεστική εξουσία απέσυρε είκοσι ένα (21) νομοσχέδια και δύο 

(2) κανονισμούς. 

 

210. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι βουλευτές υπέβαλαν προς τα αρμόδια 

υπουργεία πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) ερωτήσεις και έλαβαν τριακόσιες 
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τέσσερις (304) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις της ίδιας συνόδου και 

διακόσιες εξήντα μία (261) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων 

συνόδων, συνολικά πεντακόσιες εξήντα πέντε (565). 

 

211. Τα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος θέματα που ενεγράφησαν από τους 

βουλευτές, είτε στην ολομέλεια του σώματος είτε αυτεπάγγελτα στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές, ανέρχονται στα διακόσια πενήντα οκτώ (258), από τα 

οποία επτά (7) ενεγράφησαν στην ολομέλεια και διακόσια πενήντα ένα (251) στις 

επιτροπές.  Έξι (6) από τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στην ολομέλεια του σώματος. 

 

212. Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά τη Δεύτερη Σύνοδο εξήντα δύο (62) 

αιτιολογικά σημειώματα για την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτου 

προσωπικού στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία και δώδεκα (12) σημειώματα 

που αφορούν την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων 

σε διάφορους ημικρατικούς οργανισμούς. 

 

213. Η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε επίσης κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 

ένα (1) ψήφισμα που αφορούσε θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αριθμός συνεδριάσεων κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών τους, των 

συναντήσεων και των επισκέψεών τους 
 

  
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αριθμός 

συνεδριάσεων 

1. Άμυνας 29 

2. Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 33 

3. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 25 

4. για την Εγκληματικότητα και την Καταπολέμηση των 

Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

16 

5. για το Φάκελο της Κύπρου 22 

6. Εμπορίου και Βιομηχανίας 37 

7. Εξωτερικών 18 

8. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 21 

9. Εσωτερικών 28 

10. Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 25 

11. Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 13 

12. Νομικών 41 

13. Οικονομικών και Προϋπολογισμού 41 

14. Παιδείας 33 

15. Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών 

17 

16. Περιβάλλοντος 26 

17. Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 27 

18. Συγκοινωνιών και Έργων 30 

19. Υγείας 42 

 Συνολικά 524 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Τα σημαντικότερα νομοσχέδια/προτάσεις νόμου/κανονισμοί που 
ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την ολομέλεια 

 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

• Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας με την εισαγωγή σ’ αυτή διατάξεων με τις οποίες:  

1. καθίσταται αδίκημα:  

α.  η αποδοχή προμήθειας ή άλλου οικονομικού οφέλους από πρόσωπο που 

κατέχει δημόσιο αξίωμα ή βρίσκεται στην υπηρεσία της Δημοκρατίας για την 

αγορά οποιουδήποτε αντικειμένου το οποίο πληρώνεται από το κεφάλαιο για 

δαπάνες αμυντικής θωράκισης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας 

και 

β.  η παράλειψη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας από 

πρόσωπο σε περίπτωση που αυτό από μόνο του ή σε συνεργασία με άλλο 

πρόσωπο λαμβάνει ή συμφωνεί να λάβει για λογαριασμό άλλου προσώπου 

προμήθεια ή άλλο οικονομικό όφελος ή οτιδήποτε σχετικό με την κατακύρωση 

προμήθειας υλικού οπλικών συστημάτων ή για υπηρεσίες αναφορικά με αυτά, 

όπως αυτά καθορίζονται στον προϋπολογισμό για τις δαπάνες αμυντικής 

θωράκισης, 

2. ποινικοποιείται η παράλειψη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας 

στην περίπτωση όπου αποδεδειγμένα προτείνεται σε πρόσωπο η αναφερόμενη πιο 

πάνω προμήθεια ή το οικονομικό όφελος.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της 

Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 

Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας, που υπογράφτηκε στο Παρίσι 

στις 28 Φεβρουαρίου 2007, κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 65.018 απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2007.) 
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(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών.) 

 
• Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε: 

1. να επιλυθούν ορισμένα λειτουργικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την 

εφαρμογή των διατάξεών της που ρυθμίζουν την υποχρέωση εκπλήρωσης 

εναλλακτικής υπηρεσίας από τους στρατευσίμους οι οποίοι για λόγους υγείας δεν 

κρίνονται κατάλληλοι για στράτευση, αλλά κρίνονται ικανοί για εκτέλεση εναλλακτικής 

υπηρεσίας, 

2. η εφεδρική υπηρεσία των δημόσιων υπαλλήλων και των ωρομίσθιων υπαλλήλων 

του Υπουργείου Άμυνας που είναι τοποθετημένοι στην Εθνική Φρουρά να δύναται 

να παραταθεί μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους, εφόσον αυτό τους ζητηθεί 

και οι εν λόγω υπάλληλοι το αποδεχτούν.) 

 
• Οι περί Στρατιωτικών Μεταλλίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 

(Τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών περί Στρατιωτικών Μεταλλίων, ώστε τα μέλη 

του στρατού να δύνανται να φέρουν επί της στολής τους και μη στρατιωτικά μετάλλια που 

τους απονέμονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και στρατιωτικά 

μετάλλια που τους απονέμονται από ξένα κράτη ή ενώσεις κρατών ή διεθνείς οργανισμούς 

έπειτα από αίτημά τους και σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.) 

 
• Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2008. 
(Τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της 

Δημοκρατίας, ώστε να εισαχθεί νέα διαμνημόνευση, πέραν των ήδη καθοριζόμενων σ’ 

αυτούς διαμνημονεύσεων, η οποία θα απονέμεται σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς 

του Στρατού της Δημοκρατίας για τη συμμετοχή τους σε ειρηνευτικές ή ανθρωπιστικές 

αποστολές εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

• Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 

2007. 
(Κατάργηση του περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού Νόμου του 1991, όπως αυτός τροποποιήθηκε, και θέσπιση νέου νόμου με στόχο 

τον εκσυγχρονισμό, την εναρμόνιση και ενοποίηση της κυπριακής νομοθεσίας στον τομέα 

της παραγωγής, πιστοποίησης και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.) 
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• Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Εκσυγχρονισμός των προνοιών της βασικής νομοθεσίας που αφορούν τον τομέα των 

σπόρων προς σπορά.) 

 
• Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007. 

 
• Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 

 
• Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των σπόρων 

προς σπορά, ειδικότερα όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

καλύπτονται κατά την εξέταση, καθώς επίσης και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την 

εξέταση ορισμένων ποικιλιών λαχανικών και γεωργικών ειδών, αντίστοιχα, με τον 

καθορισμό των λαχανικών και των γεωργικών ειδών που θα εξετάζονται για σκοπούς 

εγγραφής τους στον εθνικό κατάλογο με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα του Κοινοτικού 

Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών, καθώς και τα είδη των λαχανικών και των γεωργικών ειδών 

που θα εξετάζονται με βάση συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς 

Οργανισμού Προστασίας των Φυτικών Ποικιλιών (UPOV).] 

 
• Ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007. 

 
• Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2007. 
[Τροποποίηση των προνοιών της βασικής νομοθεσίας, η οποία έχει ήδη εναρμονιστεί με 

τους κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2200/1996 του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 

1148/2001 της Επιτροπής, με στόχο την ομαλότερη εφαρμογή της σε σχέση με τον έλεγχο 

των γεωργικών προϊόντων.] 

 
• Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση των προνοιών της βασικής νομοθεσίας και προσθήκη σ’ αυτή νέων 

προνοιών σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων.) 

 
• Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) 

Κανονισμοί του 2008. 
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(Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εγγραφή, τη λειτουργία και τον 

έλεγχο των ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων στη Δημοκρατία.)   

 
• Οι περί Καταλόγου Ποικιλιών της Πατάτας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο ως προς το πρωτόκολλο 

που πρέπει να ακολουθείται σε σχέση με την εγγραφή των ποικιλιών πατάτας στον εθνικό 

κατάλογο ποικιλιών πατάτας και συγκεκριμένα τον καθορισμό των προϋποθέσεων που 

πρέπει να τηρούνται κατά την περιγραφή των ποικιλιών, καθώς και των χαρακτηριστικών 

που πρέπει να περιγραφούν, για να γίνει αποδεκτή για σκοπούς εγγραφής μια ποικιλία 

πατάτας.) 

 
• Οι περί Σπόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 

[Ρύθμιση του ύψους των τελών που θα καταβάλλονται σε περίπτωση ανάθεσης της 

διεξαγωγής των δοκιμών διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας (ΔΟΣ) ή και των 

δοκιμών καλλιεργητικής αξίας και χρήσης (ΚΑΧ) στο Εξεταστικό Κέντρο του Ινστιτούτου 

Γεωργικών Ερευνών ή σε περίπτωση ανάθεσης της διεξαγωγής των ΔΟΣ δοκιμών σε 

εξεταστικό κέντρο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.] 

 
• Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

Κηπευτικών, εκτός των Σπόρων προς Σπορά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2008. 
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του ελέγχου 

και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού των κηπευτικών με την τροποποίηση 

ορισμένων από τις βοτανικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται στην υφιστάμενη 

νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό φυταρίων κηπευτικών, λόγω νέων 

επιστημονικών δεδομένων και για να είναι εναρμονισμένες με τις κοινά αποδεκτές 

ονομασίες σε διεθνές επίπεδο, καθώς και την επέκταση της εφαρμογής της νομοθεσίας 

που αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό φυταρίων κηπευτικών στο καλαμπόκι και στο 

σχοινόπρασο.) 

 
• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
(Ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

που αφορά την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, ώστε οι 

πρόνοιες των βασικών κανονισμών να συνάδουν με το καθοδηγητικό έγγραφο το οποίο 

κυκλοφόρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο αναφέρει ότι όλες οι εκρηκτικές ύλες 

πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην υπό 
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αναφορά Οδηγία και, εφόσον αυτές διατίθενται στην αγορά, πρέπει να φέρουν τη 

σήμανση συμμόρφωσης “CE”.) 

 
• Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της 

Καθορισμένης Περιοχής του χωριού Σούνι-Ζανατζιά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2008. 
(Αύξηση της τιμής πώλησης του νερού του κυβερνητικού υδατικού έργου Σουνίου-

Ζανατζιάς προς την τοπική αρχή, καθώς και των ισχυόντων δικαιωμάτων σύνδεσης που 

καταβάλλονται για χορήγηση δικαιώματος παροχής νερού από το εν λόγω έργο σε 

ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στην καθορισμένη περιοχή 

του υπό αναφορά έργου σε σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας είναι ιδιοκτήτης ή 

κάτοχος.) 

 
• Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών 

Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Τέλη Απόρριψης) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
(Κατάργηση του τέλους απόρριψης οικιακών λυμάτων στο Σταθμό Επεξεργασίας 

Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά που προέρχονται από 

νοικοκυριά αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2007 και η κατάργηση του τέλους 

απόρριψης λάσπης που προέρχεται από τους σταθμούς επεξεργασίας οικιακών λυμάτων 

νοικοκυριών των δήμων, των κοινοτήτων και άλλων κυβερνητικών έργων αναδρομικά από 

την 1η Ιανουαρίου 2008.) 

 
• Ο περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας (Καταργητικός) Νόμος του 

2008. 
(Κατάργηση του περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας Νόμου του 2002, ο 

οποίος θεσπίστηκε για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη των προνοιών της 

Οδηγίας 68/89/ΕΟΚ, προς συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της 

απόφασης αριθ. 714/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Ιουνίου 2007 για κατάργηση της υπό αναφορά Οδηγίας από την 31η Δεκεμβρίου 

2008, αφού κρίθηκε ότι οι μέθοδοι μέτρησης και ταξινόμησης που ορίζονται σ’ αυτή 

διαφέρουν από τις μεθόδους μέτρησης και ταξινόμησης που εφαρμόζονται σήμερα και 

επιπρόσθετα αυτές δεν είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς.)  

 
• Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2008. 

[Εναρμόνιση των προνοιών του περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμου με τις κοινοτικές 

κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας και 
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Δασοκομίας 2007-2013 και τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, καθώς και 

παροχή της δυνατότητας στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΓΑ να εφαρμόζει μεθόδους και 

μέσα ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών, καθορισμός ως δικαιούχων 

αποζημίωσης ή άλλης χορηγίας προσώπων που κατέχουν τη γη στην οποία αναφέρεται η 

σχετική αίτηση και διαμένουν για ένα τουλάχιστον έτος, πριν καταστούν δικαιούχοι, στις 

περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και τα οποία συνεχίζουν να 

κατέχουν την εν λόγω γη και έχουν την εν λόγω διαμονή κατά τη χρονική στιγμή της 

καταβολής της νενομισμένης αποζημίωσης ή άλλης χορηγίας και τροποποίηση των 

προνοιών του υπό αναφορά νόμου που αφορούν την αξιολόγηση των υποψηφίων για 

διορισμό στον ΟΓΑ, ώστε να συνάδουν με αυτές που ισχύουν στον περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο.] 

 
• Οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
[Κατάργηση της σχετικής πρόνοιας των βασικών κανονισμών σύμφωνα με την οποία η 

πλήρωση κενών θέσεων στον ΟΓΑ γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 

και με την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ώστε 

αυτή να συνάδει με την πρόνοια του περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικού)  Νόμου 

του 2008 που προβλέπει την αξιολόγηση και το διορισμό των υπαλλήλων στον ΟΓΑ με 

βάση τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο.]  
 

• Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
(Τροποποίηση των προνοιών των βασικών κανονισμών με την αύξηση του 

προβλεπόμενου ύψους του ποσοστού ασφαλίστρου ανά είδος προϊόντος, τη διευκρίνιση 

ότι το υπό αναφορά ασφάλιστρο θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, καθώς και από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

μεταποίησης ή εμπορίας γεωργικών προϊόντων, ενώ τα υπόλοιπα ασφαλιζόμενα 

πρόσωπα θα καταβάλλουν το 50% του υπό αναφορά ασφαλίστρου, και τον καθορισμό 

των διαδικασιών, των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής και επιχορήγησης των 

μέσων και μεθόδων ενεργητικής προστασίας.) 

 
• Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη 

Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1/2005 με την 

τροποποίηση των προνοιών των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 

των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) Κανονισμών που αφορούν τις γενικές 

απαιτήσεις  για τη διακίνηση και το σταβλισμό των ζώων στα σφαγεία και συγκεκριμένα τη 
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χρήση των συσκευών που προκαλούν ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά την καθοδήγηση των 

ζώων από το στάβλο κράτησής τους στο χώρο σφαγής τους από το προσωπικό των 

σφαγείων.] 

 
• Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) 

(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
[Κατάργηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) 

Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν το 2004, στους οποίους είχαν 

μεταφερθεί οι πρόνοιες της Οδηγίας 91/628/ΕΟΚ, η οποία καταργείται με τον κοινοτικό 

Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1/2005 που ενσωματώνει τις πρόνοιές της.] 

 
• Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Παράταση της λειτουργίας του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, και 

ειδικότερα της υποχρέωσής του να εξασφαλίζει προς όφελος των παραγωγών τις πιο 

επωφελείς και οικονομικές διευθετήσεις για εξασφάλιση πατατόσπορου, διαβάθμιση, 

συσκευασία, μεταφορά, εμπορία, εξαγωγή, φόρτωση και πώληση πατατών και γενικά να 

προβαίνει σε κάθε ενέργεια και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία, προς το σκοπό αυτό, μέτρα 

για την προαγωγή των συμφερόντων των παραγωγών πατατών, που τερματίζεται την 31η 

Αυγούστου 2008, μέχρι τον Αύγουστο του 2010.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

• Ο περί Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην 

Εμπορία Ανθρώπων (Κυρωτικός) Νόμος του 2007. 
(Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην 

Εμπορία Ανθρώπων, η οποία έγινε στη Βαρσοβία  στις 16 Μαΐου του 2005 και η οποία 

υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία την ίδια μέρα.) 

 
• Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε σε σχέση με τη διατροφή τέκνων να υπάρχει 

πρόνοια για:  

1. καταβολή 13ης και 14ης διατροφής, 

2. αυτόματη αύξηση της καθορισθείσας διατροφής ύψους 10% ανά διετία, 

3. προσθήκη στα μέτρα εκτέλεσης της δυνατότητας όπως το δικαστήριο εκδώσει 

διάταγμα  αποκοπής απολαβών ή αυτόματης μηνιαίας ανάληψης από τραπεζικό 

λογαριασμό, 

4. αναδρομικότητα στην εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, ώστε να καλύπτουν και  
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διατάγματα που είχαν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 

τροποποιητικών νομοσχεδίων.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 

 
• Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε σε σχέση με τη διατροφή συζύγων να υπάρχει 

πρόνοια για:  

1. καταβολή 13ης και 14ης διατροφής, 

2. αυτόματη αύξηση της καθορισθείσας διατροφής ύψους 10% ανά διετία, 

3. προσθήκη στα μέτρα εκτέλεσης της δυνατότητας όπως το δικαστήριο εκδώσει 

διάταγμα  αποκοπής απολαβών ή αυτόματης μηνιαίας ανάληψης από τραπεζικό 

λογαριασμό, 

4. αναδρομικότητα στην εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, ώστε να καλύπτουν και 

διατάγματα που είχαν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 

τροποποιητικών νομοσχεδίων.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 

• Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση  διατάξεων της βασικής νομοθεσίας για τον ηλεκτρισμό με στόχο την 

καταπολέμηση της υποκλοπής ηλεκτρικού ρεύματος.) 

 
• Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 

[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων, ώστε ο γενικός 

διευθυντής να δικαιούται συνταξιοδοτικά ωφελήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των περί 

Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της 

Αρχής και Εξαρτωμένους τους (παρόμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης)) 

Κανονισμών του 1993 μέχρι 2007.] 

 
• Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί των παραστάσεων της κοινής και εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ, 

καθώς και επί των παραστάσεων των τραπεζογραμματίων ευρώ.) 

 
• Ο περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που 
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Καταναλώνουν Ενέργεια Νόμος του 2007. 
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 για τη θέσπιση πλαισίου αναφορικά με τον καθορισμό 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν 

ενέργεια και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

Οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.) 

 
• Ο περί της Θερμικής Μόνωσης των Συστημάτων Διανομής και Αποθήκευσης 

Θερμαντικού Ρευστού και Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης Καταργητικός Νόμος 

του 2007. 

 
• Οι περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που 

Καταναλώνουν Ενέργεια (Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούμενοι με Υγρά 

ή Αέρια Καύσιμα) Κανονισμοί του 2007. 
(Εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα καθορισμός απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά νέους λέβητες ζεστού νερού τροφοδοτούμενους με 

υγρά ή αέρια καύσιμα.) 

 
• Οι περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που 

Καταναλώνουν Ενέργεια (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί 

τους) Κανονισμοί του 2007. 
(Εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα καθορισμός απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία, καταψύκτες και 

συνδυασμούς τους.) 

 
• Οι περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που 

Καταναλώνουν Ενέργεια (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους 

Λαμπτήρες Φθορισμού) Κανονισμοί του 2007. 
(Εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα καθορισμός απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους 

λαμπτήρες φθορισμού.) 

 
• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 

Κατηγορίες Προϊόντων (Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούμενοι με Υγρά ή 

Αέρια Καύσιμα) Καταργητικοί Κανονισμοί του 2007. 
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• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 

Κατηγορίες Προϊόντων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί 

τους) Καταργητικοί Κανονισμοί του 2007. 

 
• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 

Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους 

Λαμπτήρες Φθορισμού) Καταργητικοί Κανονισμοί του 2007. 
 

• Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τις συνεργατικές εταιρείες με στόχο την 

αποτελεσματικότερη υιοθέτηση των άρθρων 106 έως 119 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την 

ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με μεγάλα 

χρηματοδοτικά ανοίγματα.) 

 
• Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση του βασικού περί Εταιρειών Νόμου με στόχο τη μεταφορά των διατάξεων 

της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.) 

 
• Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2007. 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου του 2004 

και όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ώστε να παρασχεθεί εξουσία στη ΡΑΕΚ, μέχρις 

ότου δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, για να καταστεί η κυπριακή αγορά αναδυόμενη, να 

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, κατά παρέκκλιση από τις υπόλοιπες διατάξεις του νόμου, 

με τα οποία να διασφαλίζεται ότι δε θα τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο και θα επιτρέπεται η 

ανάπτυξη αναδυόμενης αγοράς σε περιβάλλον όπου δεν ισχύουν πλήρως οι κανόνες του 

ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία/2003/55/ΕΚ και το 

νόμο.) 

 
• Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων Εκτός Εμπορικού 

Καταστήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

• Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση των βασικών νόμων με την προσθήκη νέων άρθρων, έτσι ώστε να δίδεται  
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η δυνατότητα στο διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 

κατά τη διαπίστωση παράβασης, μετά την εξέταση ή/και διερεύνηση παραπόνου ή/και 

αυτεπάγγελτης έρευνας, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στον παραβάτη ανάλογα με τη 

φύση και τη βαρύτητα αυτής.) 

 
• Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2008. 

[Θέσπιση κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία οι οποίοι 

εφαρμόζονται σε τομείς όπου δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού και 

αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα 

άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.] 

 
• Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου για τον έλεγχο των παραπλανητικών και συγκριτικών 

διαφημίσεων με την προσθήκη σ’ αυτόν νέων άρθρων, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στο 

διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών κατά τη 

διαπίστωση παράβασης του νόμου, μετά την εξέταση ή/και διερεύνηση παραπόνου ή/και 

αυτεπάγγελτης έρευνας, να επιβάλλει και διοικητικό πρόστιμο στον παραβάτη ανάλογα με 

τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης.  Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στον παραβάτη 

να υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό κατά της πιο πάνω απόφασης 

του διευθυντή.) 

 
• Ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου για τα οργανωμένα ταξίδια, τις διακοπές και τις 

περιηγήσεις, η οποία κρίθηκε αναγκαία με στόχο την ορθολογικότερη και 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προς όφελος των καταναλωτών.  Σημειώνεται ότι το 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφαρμόζει από την 1η Μαρτίου 1999 

τον περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμο, ο οποίος είναι 

πλήρως εναρμονισμένος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την ευρωπαϊκή 

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ.  Κύριος σκοπός του εναρμονισμένου νόμου είναι η εξασφάλιση 

εγγύησης για επιστροφή των χρημάτων που έχουν πληρωθεί από τον καταναλωτή και για 

επαναπατρισμό του σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του διοργανωτή 

οργανωμένου ταξιδιού και η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.) 
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• Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από 

Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

των τροποποιήσεων της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από 

Πολύτιμα Μέταλλα, οι οποίες υιοθετήθηκαν την 9η Ιανουαρίου 2001, κατά την 50ή 

συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της σύμβασης που έγινε στη Γενεύη της Ελβετίας, και οι 

οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.) 

 
• Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους 

Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους) (Παρόμοιο με το Σχέδιο 

Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών που αφορούν το Σχέδιο Σύνταξης και 

Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους, για να καταστεί 

δυνατή η παραχώρηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στο γενικό διευθυντή της Αρχής.) 

 
• Οι περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τον προσδιορισμό της ινικής σύνθεσης των 

υφαντουργικών προϊόντων με στόχο την περαιτέρω εναρμόνισή τους με το κοινοτικό 

κεκτημένο.) 

 
• Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 

• Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων 

στους Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους 

Εξαρτωμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
(Συμμόρφωση του ΚΟΤ με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για επέκταση του 

ορίου αφυπηρέτησης και για τους υπαλλήλους των ημικρατικών οργανισμών, η οποία 

διαβιβάστηκε στον οργανισμό με την εγκύκλιο επιστολή του γενικού διευθυντή του 

Υπουργείου Οικονομικών, με αριθμό φακέλου 15.39.05/4 και ημερομηνία 22 Αυγούστου 

2005.) 

 
• Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 

(Διαμόρφωση νέου Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ανάγκη 

η οποία προέκυψε μετά από γνωμοδότηση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
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το Σεπτέμβριο του 2006, σύμφωνα με την οποία η επιδότηση από την ΑΗΚ δαπανών για 

ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων υποστατικών που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς και 

κτηνοτροφικούς σκοπούς αποτελεί κρατική ενίσχυση μη επιτρεπτή από το κοινοτικό 

κεκτημένο, γιατί ενισχύει την ανταγωνιστική θέση των δικαιούχων επιχειρήσεων στην 

εσωτερική αγορά.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 

• Ο περί  του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (Πρωτόκολλο ΙΙΙ) των Συμβάσεων της 

Γενεύης (Κυρωτικός) Νόμος του 2007. 
[Κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, του 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά 

με την υιοθέτηση ενός πρόσθετου διακριτικού εμβλήματος (Πρωτόκολλο ΙΙΙ), στο οποίο η 

Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη συμβαλλόμενο μέρος με την υπ’ αριθμόν 63.795 απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2006.] 

 
• Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή Πράξεων Πυρηνικής 

Τρομοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007. 
(Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή Πράξεων Πυρηνικής Τρομοκρατίας 

και ποινικοποίηση των αδικημάτων που περιγράφονται στο άρθρο 2 της σύμβασης.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 

του Λιβάνου για την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2007. 
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του 

Λιβάνου για την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία 

υπογράφτηκε στις 17 Ιανουαρίου 2007 και της οποίας η υπογραφή εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 65.036 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 

2007.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 

Κρατών Μελών της, αφ’ ενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφ’  ετέρου, για 

την Καταπολέμηση της Απάτης και κάθε άλλης Παράνομης Δραστηριότητας εις 

Βάρος των Οικονομικών τους Συμφερόντων (Κυρωτικός) Νόμος του 2007. 
(Κύρωση της συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφτηκε στο Λουξεμβούργο στις 26 

Οκτωβρίου 2004 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός 

και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφετέρου για την καταπολέμηση της απάτης και κάθε 
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άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών τους συμφερόντων, καθώς 

και της Τελικής Πράξης που τη συνοδεύει.  Η συμφωνία προβλέπει την επέκταση της 

διοικητικής συνδρομής και της δικαστικής συνεργασίας στον ποινικό τομέα μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία στους Τομείς της Δημόσιας Υγείας και της 

Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007. 
(Κύρωση της Συμφωνίας για Συνεργασία στους Τομείς της Δημόσιας Υγείας και της 

Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας, με την οποία σκοπείται η ανάπτυξη και 

διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με διάφορα 

θέματα, όπως είναι οι διάφορες ασθένειες, τα φάρμακα, η τεχνητή γονιμοποίηση, η 

εκπαίδευση προσωπικού υγείας, η αναθεώρηση του συστήματος υγείας κ.ά.) 

 
• Ο περί της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας 

της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου 

Άμυνας της Δημοκρατίας της Ρουμανίας για τη δημιουργία ενός Πολυεθνικού 

Συγκροτήματος Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελληνική Δημοκρατία ως 

κράτος πλαίσιο και τη συμμετοχή της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2007. 
(Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας 

της Ρουμανίας για τη δημιουργία ενός Πολυεθνικού Συγκροτήματος Μάχης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελληνική Δημοκρατία ως κράτος πλαίσιο και τη συμμετοχή 

της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας.  Το εν λόγω Πολυεθνικό Συγκρότημα 

Μάχης που δημιουργείται προορίζεται για την ανάληψη ειρηνευτικών επιχειρήσεων ή την 

αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.) 

 
• Ο περί της Διεθνούς Συμφωνίας για την Τροπική Ξυλεία (Κυρωτικός) Νόμος του 

2007. 
(Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για την Τροπική Ξυλεία του 2006, η οποία εγκρίθηκε 

στις 27 Ιανουαρίου 2006 στη Διάσκεψη Διαπραγματεύσεων για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη που συστάθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία 
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πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.  Η εν λόγω συμφωνία προωθεί τους στόχους για 

αειφορική ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία στο εμπόριο τροπικής ξυλείας και τη 

διαχείριση των τροπικών δασών.) 

 
• Ο περί της Σύμβασης καταρτιζόμενης από το Συμβούλιο βάσει του Άρθρου 34 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί 

Ποινικών Υποθέσεων  μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του Πρωτοκόλλου της (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση που 

καταρτίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων μεταξύ των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου της.  Διαγραφή δύο 

αρχών από τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας για σκοπούς εφαρμογής 

της σύμβασης και του πρωτοκόλλου, πρώτον, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και, δεύτερον, του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων λόγω αναρμοδιότητάς τους.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

 
• Ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, 

Παραγωγής και Μεταφοράς των Ναρκών κατά Προσωπικού και για την 

Καταστροφή τους (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση του κυρωτικού της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Χρήσης, 

Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς των Ναρκών κατά Προσωπικού και για την 

Καταστροφή τους νόμου, έτσι ώστε να προβλεφθούν ποινές για τις περιπτώσεις 

παράβασης της σύμβασης από ιδιώτες.) 

 
• Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την Τροποποίηση της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως 

και της Τελικής Πράξης της εν λόγω συνθήκης, η οποία υπογράφτηκε από όλα τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λισαβόνα, στις 13 Δεκεμβρίου 2007.  Στόχος της 

Συνθήκης της Λισαβόνας είναι μεταξύ άλλων να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση 

δημοκρατικότερη και διαφανέστερη, με ενισχυμένο το ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, με περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

να εκφράζονται και να ακούγεται η φωνή τους, καθώς και αποτελεσματικότερη, με 

απλουστευμένες μεθόδους εργασίας και κανόνες ψηφοφορίας, με βελτιωμένα και 

σύγχρονα θεσμικά όργανα και με βελτιωμένη ικανότητα παρέμβασης σε τομείς άμεσης 

προτεραιότητας.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Θέματα Ασφάλειας και 

Αστυνομικής Συνεργασίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Θέματα Ασφάλειας και Αστυνομικής 

Συνεργασίας, που υπογράφηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2007, κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ 

αριθμόν 66.105 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 

2007.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Λιβάνου για την Αεροναυτική και Ναυτική 

Έρευνα και Διάσωση (Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Λιβάνου για την Αεροναυτική και Ναυτική Έρευνα 

και Διάσωση, η οποία υπογράφηκε στις 16 Ιανουαρίου 2008.  Η εν λόγω συμφωνία είναι η 

πρώτη διμερής συμφωνία που κατοχυρώνει τα ναυτικά όρια της περιοχής έρευνας και 

διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας Τροποποίησης της Συμφωνίας  για το Καθεστώς στη 

Δημοκρατία του Στρατιωτικού και Άλλου Προσωπικού του Βασιλείου της 

Ολλανδίας στο Πλαίσιο της Αποστολής της UNIFIL (Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Κύρωση της Συμφωνίας Τροποποίησης της Συμφωνίας για το Καθεστώς στη Δημοκρατία 

του Στρατιωτικού και Άλλου Προσωπικού του Βασιλείου της Ολλανδίας στο Πλαίσιο της 

Αποστολής της UNIFIL, με την οποία επεκτείνεται για ένα χρόνο η διάρκεια ισχύος της 

αρχικής συμφωνίας η οποία συνομολογήθηκε το 2006 και η οποία διαλαμβάνει τους 

όρους και τις διευθετήσεις σχετικά με την είσοδο και παρουσία στο έδαφος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στρατιωτικού και άλλου προσωπικού του Βασιλείου της Ολλανδίας.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
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(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας, που 

υπογράφηκε στο Παρίσι στις 28 Φεβρουαρίου 2007, κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 

65.018 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2007.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας για το Καθεστώς Δυνάμεων μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Υποστήριξη, Συμπλήρωση 

και Ενίσχυση της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (the United Nations 

Interim Force in Lebanon-UNIFIL) (Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
[Κύρωση της Συμφωνίας για το Καθεστώς Δυνάμεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Υποστήριξη, Συμπλήρωση και Ενίσχυση της 

Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (the United Nations Interim Force in Lebanon 

-UNIFIL), της οποίας η υπογραφή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 66.952 απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2008.  Η εν λόγω συμφωνία είναι 

συμφωνία πλαίσιο και ρυθμίζει με συνολικό τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της 

Δημοκρατίας στις σχέσεις της με τις χώρες που συμμετέχουν στη Δύναμη των Ηνωμένων 

Εθνών στο Λίβανο.] 

 
• O περί της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της 

Αλβανίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Αλβανίας 

αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουνίου 2006.) 

 
• Ο περί της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του 

Μαυροβουνίου αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου 

αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 15 Οκτωβρίου 2007.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Ο περί Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων (Γνωστοποίηση) Καταργητικός 

Νόμος του 2007.  
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[Κατάργηση του περί Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων (Γνωστοποίηση) Νόμου, 

Κεφ. 176, ο οποίος χρονολογείται από το 1953, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες αντιλήψεις και δεδομένα.] 

 
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών 

Ασθενειών) Κανονισμοί του 2007. 
(Δημιουργία εκσυγχρονισμένου νομικού πλαισίου για την καταγραφή και γνωστοποίηση 

των επαγγελματικών ασθενειών.) 

 
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και 

Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007. 
(Εισαγωγή νέου εκσυγχρονισμένου νομοθετήματος για τη γνωστοποίηση των εργατικών 

ατυχημάτων και των επικίνδυνων συμβάντων.) 

 
• Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2007. 
[Τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών, έτσι ώστε 

αυτοτελώς εργαζόμενοι με πραγματικό εισόδημα χαμηλότερο των εβδομαδιαίων βασικών 

ασφαλιστέων αποδοχών να μπορούν να πληρώνουν εισφορές επί του πραγματικού 

ποσού των εισοδημάτων τους και όχι επί των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων 

αποδοχών, όπως ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία.] 

 
• Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη 

Βασικών Αναγκών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών που ρυθμίζουν το ανώτατο ποσό για την κάλυψη 

βασικών αναγκών με την αύξηση του ύψους των δημόσιων βοηθημάτων που 

παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών και που ισχύουν από την 1η Ιουλίου 

2007.) 

 
• Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με την αναθεώρηση του τρόπου 

υπολογισμού της δαπάνης που συνεπάγεται η αύξηση της κατώτατης σύνταξης από 70% 

σε 85% της πλήρους βασικής σύνταξης, η οποία καταβάλλεται από το Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

 
• Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007. 
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(Τροποποίηση του περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμου, 

έτσι ώστε ο ανώτατος αριθμός των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας που 

συγκροτείται για τη διαπραγμάτευση με την κεντρική διεύθυνση μιας επιχείρησης 

κοινοτικής κλίμακας για τους σκοπούς της σύστασης ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης 

να αυξηθεί από δεκαοκτώ σε αριθμό ίσο με τον εκάστοτε αριθμό των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.) 

 
• Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί 

του 2007. 
[Τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών με την αύξηση 

του ποσού που καταβάλλεται ως  εισφορά για τους εθνοφρουρούς, την αύξηση του ποσού 

των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, καθώς και του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων 

αποδοχών.] 

 
• Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση 

Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη, έτσι ώστε τα διοικητικά 

έξοδα του Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε 

Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη να καλύπτονται από το ίδιο το ταμείο.) 

 
• Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου με την επέκταση της 

διάρκειας της άδειας μητρότητας μισθωτής γυναίκας που έχει αναλάβει τη φροντίδα 

παιδιού ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών λόγω υιοθεσίας από δεκατέσσερις εβδομάδες σε 

δεκαέξι εβδομάδες.) 

 
• Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με την επέκταση της περιόδου 

χορήγησης του επιδόματος μητρότητας λόγω υιοθεσίας τέκνου από δεκατέσσερις σε 

δεκαέξι εβδομάδες.) 

 
• Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2007. 

(Εναρμόνιση της κυπριακής έννομης τάξης με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της 

αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και συγκεκριμένα εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 

Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και με το 
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σημείο V του Παραρτήματος της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής 

Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των προσώπων λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας.  Ενοποιείται το σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 

προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

και να επιτευχθεί η ευελιξία των αγορών της εργασίας και η περαιτέρω απελευθέρωση της 

παροχής υπηρεσιών.) 

 
• Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, έτσι ώστε, πρώτον, να 

αυξηθούν οι υφιστάμενες χρηματικές ποινές και ποινές φυλάκισης, δεύτερον, να 

θεσπιστούν ποινές φυλάκισης για ορισμένα αδικήματα που ήδη ορίζονται στο νόμο αυτό 

και τιμωρούνται σήμερα μόνο με χρηματικές ποινές και, τρίτον, να αυξηθεί το πρόσθετο 

τέλος που επιβάλλεται σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων 

εισφορών.) 

 
• Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου για την άρση της ασάφειας 

αναφορικά με τη διάρκεια της υποχρεωτικής άδειας μητρότητας που λαμβάνεται σε 

περίπτωση τοκετού, ώστε αυτή να καθορίζεται σε έντεκα εβδομάδες.) 

 
• Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό 

Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
[Τροποποίηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον 

υπό Εργοδοτών) Κανονισμών, έτσι ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο απολαβών των 

εργοδοτουμένων που λαμβάνεται υπόψη από τους εργοδότες για σκοπούς καταβολής του 

τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από 847,47 ευρώ (496 λίρες Κύπρου) την 

εβδομάδα ή 3.671,78 ευρώ (2.149 λίρες Κύπρου) το μήνα, σε 885 ευρώ την εβδομάδα ή 

3.836 ευρώ το μήνα.] 

 
• Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη 

Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2008. 
[Τροποποίηση των περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την 

Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμών με την αύξηση του ύψους των δημόσιων 

βοηθημάτων που παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών για την περίοδο από 

την 1η Ιουλίου 2008.] 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

• Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που 

προβλέπονται στην εν λόγω νομοθεσία και αφορούν τη μετακίνηση και διάθεση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται στις κοινότητες και την 

προώθηση της ανακύκλησής τους.) 

 
• Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που 

προβλέπονται στην εν λόγω νομοθεσία και αφορούν τη μετακίνηση και διάθεση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται στους δήμους και την 

προώθηση της ανακύκλησής τους.) 

 
• Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να αυξηθούν τα δικαιώματα που 

καταβάλλονται στους κοινοτάρχες με βάση τις διατάξεις της.) 

 
• Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να αυξηθούν τα δικαιώματα που 

καταβάλλονται στους κοινοτάρχες με βάση τις διατάξεις της.) 

 
• Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να ρυθμιστεί με σαφήνεια η σύσταση, η 

σύνθεση και η λειτουργία των διαχειριστικών επιτροπών των δήμων.) 

 
• Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε: 

1. να απλουστευθεί και επιταχυνθεί ο τρόπος καθορισμού εντύπων για την υποβολή 

αιτήσεων, δυνάμει του πιο πάνω βασικού νόμου, καθώς και η διαδικασία εξέτασης 

τέτοιων αιτήσεων και 

2. να δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας, δυνάμει του 

πιο πάνω νόμου, ορισμένες κατασκευές που εμπίπτουν στον όρο “οικοδομή” και οι 

οποίες βρίσκονται είτε οπουδήποτε είτε σε καθορισμένη περιοχή, όπως είναι οι 

κεραίες τηλεοράσεων διάφορων μεγεθών και τύπων, τα ντεπόζιτα νερού στις 

οροφές οικοδομών και οι κλιματιστικές συσκευές στο εξωτερικό οικοδομών.) 

 
• Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμος του 2007. 
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[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για εναρμόνισή της τόσο με την Οδηγία 

2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 για τη συμπλήρωση των διατάξεων του 

άρθρου 26 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, 

δεδομένου ότι καταργεί τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) 

(Τροποποιητικό) Νόμο του 2005 που ενσωμάτωσε την ίδια Οδηγία στο κυπριακό δίκαιο, 

όσο και με την Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 

υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών.] 

 
• Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2008 Νόμος 

του 2007. 
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το  έτος 2008.) 

 
• Ο περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που 

Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε οι κανονισμοί που εκδίδονται από τα 

συμβούλια υδατοπρομήθειας και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με 

τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο να εξαιρούνται από τη 

διαδικασία κατάθεσής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.] 

 
• Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για εναρμόνισή της με την Οδηγία 2004/114/ΕΚ 

του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής 

υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη 

πρακτική εξάσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία.) 

 
• Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στην 

καθοριζόμενη σ’ αυτήν αρμόδια αρχή να μπορεί να επιβάλλει κατά τη χορήγηση άδειας 

σχετικά με τη διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς και όρο 

για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών αναφορικά με την εγκατάσταση δικτύου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κατάλληλες περιπτώσεις.) 

 
• Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να καθοριστεί σ’ αυτήν ότι τα έξοδα των 

εργασιών ανύψωσης φρεατίων, μετακίνησης ή υπογειοποίησης δικτύων και γενικά 

μετακίνησης οποιουδήποτε εξοπλισμού παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαιτίας 

οδικών βελτιωτικών έργων των δήμων θα επιβαρύνουν τον παροχέα ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών.) 

 
• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να θεσμοθετηθεί η ποινική ευθύνη του 

υπευθύνου που ορίζεται στους χώρους διεξαγωγής της εξάσκησης και εκπαίδευσης 

κυνηγών, δυνάμει των διατάξεων των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών 

και Θηραμάτων (Χώροι Εξάσκησης και Εκπαίδευσης Κυνηγών) Κανονισμών, σε 

περίπτωση ατυχήματος στον εν λόγω χώρο.] 

 
• Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να απαγορεύονται οι ανοικτές καύσεις στις 

δημαρχούμενες περιοχές, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος από τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όπως είναι οι διοξίνες, οι οποίες 

είναι τοξικές και εκπέμπονται από τις ανεξέλεγκτες διεργασίες καύσης.) 

 
• Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 

(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να αυξηθούν τα τέλη που επιβάλλονται με 

βάση τις διατάξεις τους, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του χρηματοδοτικού 

προγράμματος της δεύτερης φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, το οποίο 

θα ολοκληρωθεί το 2025.) 

 
• Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι 

Εξάσκησης και Εκπαίδευσης Κυνηγών) Κανονισμοί του 2008. 
(Θέσπιση κανονισμών που διέπουν τη διαδικασία εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών 

από κυνηγετικούς συλλόγους.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 

• O περί των Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων των 

Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας και περί του Ασυμβιβάστου ή μη 

αυτών με την Άσκηση του Έργου τους Νόμος του 2008. 
[Θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει ορισμένα ιδιότυπα ασυμβίβαστα 

(sui generis) κατά την άσκηση του έργου ορισμένων αξιωματούχων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αιρετών ή διορισμένων.] 

 
• 1. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται 

ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και  για την 
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πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που 

καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 

2006. 

2. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται 

ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν 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 

2006. 

3. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική 

κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και 

για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 

Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2006. 

4. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική 

κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου 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 

2006. 
(Εγκρίθηκαν στις 12 Ιουνίου 2008 από την ολομέλεια.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

• Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Με τον τροποποιητικό αυτό εναρμονιστικό νόμο επήλθαν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

1. Προστέθηκε στον υφιστάμενο νόμο σχετική πρόνοια, ώστε η λιγότερο ευνοϊκή 

μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας να συνιστά διάκριση. 

2. Παραχωρήθηκε αρμοδιότητα στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε να παρέχει ανεξάρτητη 

συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων, όταν αυτά καταγγέλλουν μεταχείριση που 
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συνιστά διάκριση.) 

 
• Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και 

Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμος του 2008. 
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/113/ΕΚ, ώστε να θεσπιστεί το γενικό πλαίσιο για  την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών, η οποία μέχρι σήμερα περιοριζόταν στον 

τομέα της απασχόλησης και στα επαγγελματικά σχέδια συντάξεων.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

• Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων [Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 

1236/2005] Νόμος του 2007. 
[Εισαγωγή εφαρμοστικών διατάξεων για την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

“Κανονισμός (ΕΚ), αριθμ. 1236/2005, του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 για το 

εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, 

για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.”.] 

 
• Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε αφενός οι διατάξεις της να εφαρμόζονται 

τόσο σε σχέση με όλα τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, ανεξάρτητα αν τα κεφάλαιά 

τους παρέχονται ή είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία ή όχι, όσο σε σχέση και με τον 

κάτοχο της ανώτατης ιεραρχικά θέσης εκτελεστικού λειτουργού νομικού προσώπου 

δημόσιου δικαίου, ανεξάρτητα από τον τίτλο που κατέχει, και αφετέρου οι όροι εργασίας 

του γενικού διευθυντή να εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.) 

 
• Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 

(Εισαγωγή διατάξεων που αφορούν τη διάρθρωση και τις θέσεις των υπηρεσιών του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και την παροχή εξουσίας στο συμβούλιο του οργανισμού 

να διορίζει, επικυρώνει το διορισμό, προάγει, μεταθέτει, απολύει και ασκεί πειθαρχικό 

έλεγχο στους υπαλλήλους του οργανισμού.) 

 
• Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

Κανονισμοί του 2007. 
(Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη διάρθρωση και τους 

όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.) 

 
• Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, 

Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος και τη Χρηματοδότηση 

της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007. 
(Κύρωση της αναθεωρημένης Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 

Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος και τη 

Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία υπεγράφη από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 

16 Μαΐου 2005 μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την απόφασή του με  

αρ. 61.971, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2005.) 

 
• Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007. 
(Αναθεώρηση και αντικατάσταση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη συγκάλυψη, έρευνα και 

δήμευση εσόδων από ορισμένες εγκληματικές πράξεις, έτσι ώστε, αφενός, να 

εναρμονιστεί με την Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και, αφετέρου, να υιοθετηθούν 

ορισμένες εισηγήσεις και συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης της 

Κύπρου από την Επιτροπή “Moneyval” του Συμβουλίου της Ευρώπης.) 

 
• Ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση 

Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμος του 2007. 
(Θέσπιση νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της υποχρέωσης διατήρησης 

τηλεπικοινωνιακών δεδομένων  με σκοπό τη διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων, 

έτσι ώστε να εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία 2006/24/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2006 για τη διατήρηση 

δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την 

παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων 

δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ.) 

 
• Ο περί της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Χρηματικές Ποινές Νόμος του 2007. 
(Θέσπιση νομοθεσίας για την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών ή διοικητικών 

αποφάσεων άλλων κρατών μελών οι οποίες επιβάλλουν χρηματικές ποινές, μέσω της 

έκδοσης διατάγματος εκτέλεσης από αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο στη Δημοκρατία, με 
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σκοπό την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Απόφαση Πλαίσιο 

2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή της 

αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών”.) 

 
• Ο περί Πτωχεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.  

(Εισαγωγή διατάξεων που διευκολύνουν την αποκατάσταση των πτωχευσάντων, 

διασαφήνιση των διατάξεων που αφορούν τα αποτελέσματα της έκδοσης διατάγματος 

αποκατάστασης και διασφάλιση για τα πρόσωπα αυτά κάποιων βασικών ειδών για τη 

συνέχιση της εργασίας τους και τη διαβίωση των οικογενειών τους.) 

 
• Ο περί Πτωχεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008. 

(Βελτίωση των διατάξεων που αφορούν την αποκατάσταση του πτωχεύσαντος.) 

 
• Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2008. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε, σε περίπτωση που σε σύμβαση υποθήκης 

διαλαμβάνεται απαγορευτική ρήτρα για τη μεταβίβαση της κυριότητας ενυπόθηκου 

ακινήτου, να μπορεί να μεταβιβάζεται η κυριότητα του ακινήτου, επιβαρυμένου βέβαια με 

την υποθήκη, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης θα εξασφαλίσει προηγουμένως την έγγραφη 

συγκατάθεση τόσο του ενυπόθηκου δανειστή όσο και όλων των εγγυητών.) 

 
• Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 

Νόμος του 2008. 
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της 

ανάρμοστης συμπεριφοράς στους αθλητικούς χώρους, καθώς και την προστασία του 

κοινού στους χώρους αυτούς, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ή 

αθλητικών εκδηλώσεων.) 

 
• Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε: 

1. να ποινικοποιηθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες γονείς και /ή άλλα πρόσωπα τα 

οποία ασκούν από κοινού την επιμέλεια ανήλικου προσώπου μεταφέρουν το 

ανήλικο πρόσωπο εκτός Δημοκρατίας, χωρίς να εξασφαλίσουν τη συναίνεση του 

ετέρου των κηδεμόνων και   

2. να αποτελεί ποινικό αδίκημα και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής που παρουσιάζεται 

με ηλεκτρονικά μέσα πέραν της ακάλυπτης επιταγής που παρουσιάζεται σε φυσική 

μορφή, πράξη που ήδη θεωρείται ποινικό αδίκημα.) 
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• Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε στον καθορισμό του αμφισβητούμενου 

ποσού ή της αξίας της επίδικης διαφοράς για σκοπούς υπαγωγής μιας υπόθεσης στις 

κλίμακες της δικαιοδοσίας των επαρχιακών δικαστηρίων να μη λαμβάνεται υπόψη 

οποιοδήποτε ποσό τόκου που είναι πληρωτέο επί του αμφισβητούμενου ποσού ή αξίας 

της διαφοράς.) 

 
• Ο περί Καταδολίευσης των εκ Δικαστικής Αποφάσεως Πιστωτών Νόμος του 2008.

(Θέσπιση νομοθεσίας που καθιστά ως ιδιώνυμο αδίκημα ορισμένες καταδολιευτικές 

ενέργειες στις οποίες προβαίνει οφειλέτης εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστική 

απόφαση με την οποία διατάσσεται η πληρωμή χρημάτων, καθώς και την παράλειψη 

τέτοιου οφειλέτη να πληρώσει το εκ δικαστικής αποφάσεως χρέος του με δόσεις δυνάμει 

δικαστικού διατάγματος, παρά τη δυνατότητά του να εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις.) 

 
• Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2008. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, με σκοπό να διασφαλιστεί η συμβατότητα των 

διατάξεών της με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε, στην 

περίπτωση που τα γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτότητα του υποτιθέμενου 

πατέρα περιέρχονται για πρώτη φορά σε γνώση του τέκνου μετά την εκπνοή της 

καθοριζόμενης τριετούς περιόδου από την ενηλικίωσή του, η εν λόγω τριετής παραγραφή 

του δικαιώματος σε δικαστική αναγνώριση αρχίζει από την ημερομηνία που τα γεγονότα 

περιήλθαν σε γνώση του τέκνου.) 

 
• Οι περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

Κανονισμοί του 2007. 
[Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών για τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων 

του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, ώστε αυτοί να εκσυγχρονιστούν και να 

συνάδουν με τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και ταυτόχρονα 

να εναρμονιστούν με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (ΣΕΚ).] 

 
• Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας [Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΚ) 2111/2005] Κανονισμοί του 2007. 
[Θέσπιση μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)2111/2005 για τη σύσταση κοινοτικού 

καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

Ένωση και για την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών εταιρειών σχετικά με την 

ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, δηλαδή εκείνου που στην πράξη εκτελεί την 

πτήση.] 

 
• Οι περί Δικηγόρων (Πειθαρχική Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2008. 
(Κάλυψη κενών που διαπιστώθηκαν στην πειθαρχική διαδικασία και βελτίωση της 

λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου.) 

 
• Οι περί της Διαδικασίας Εκδίκασης Πειθαρχικών Υποθέσεων ενώπιον της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμοί του 2008. 
(Θεσμοθέτηση νέας πιο συγκεκριμένης και αναλυτικής διαδικασίας για την εκδίκαση 

πειθαρχικών αδικημάτων που διαπράττονται από δημόσιους υπαλλήλους και εκδικάζονται 

από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

• Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος της βασικής νομοθεσίας με σκοπό την 

εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στις υπηρεσίες κομμωτικής και υπηρεσίες 

ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών.) 

 
• Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας με σκοπό τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 5% 

σε ορισμένα είδη του Παραρτήματος της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης 

Νοεμβρίου 2006, που σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο δύναται να υπάγονται στο 

μειωμένο αυτό συντελεστή.) 

 
• Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να καταργηθεί ο φόρος κατανάλωσης που 

επιβάλλεται  στα αεριούχα αναψυκτικά ποτά.) 

 
• Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμου, ώστε να επεκταθεί το  

ανώτατο ποσό της μηνιαίας σύνταξης το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή 

επιδόματος σε συνταξιούχο πολύτεκνη μάνα.) 

 
• Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
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(Τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε να διατηρηθεί το ύψος 

του επιδόματος ανά τέκνο στις οικογένειες με τρία τέκνα, όταν ο αριθμός των τέκνων για τα 

οποία καταβάλλεται το επίδομα μειωθεί σε λιγότερο από τρία.) 

 
• Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 

(Σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα στις £10.750 για 

το φορολογικό έτος 2007 και σε €19.500 για το φορολογικό έτος 2008 και μεταγενέστερα, 

καθώς επίσης και  τροποποίηση των φορολογικών κλιμάκων για το φορολογικό έτος 2007 

και 2008 και μεταγενέστερα.) 

 
• Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 

Νόμος του 2007. 
(Σκοπός του νόμου είναι: 

1. να ρυθμίζει τη λειτουργία των ΕΠΕΥ, των τραπεζών και των συνεργατικών 

ιδρυμάτων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των 

χρηματοοικονομικών μέσων, 

2. να  ρυθμίζει την αδειοδότηση των ΚΕΠΕΥ, δηλαδή των εδρευουσών στη 

Δημοκρατία ΕΠΕΥ, εκτός των τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων, 

3. να θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας και επαγγελματικής συμπεριφοράς των 

ΕΠΕΥ, 

4. να ρυθμίζει τις προϋποθέσεις εγκατάστασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ με έδρα εκτός αυτής, 

5. να ρυθμίζει την αδειοδότηση και λειτουργία ρυθμιζόμενων  αγορών στη Δημοκρατία, 

6. να απαιτεί την τήρηση ελάχιστων αρχικών κεφαλαίων, 

7. να ρυθμίζει τη σύσταση  και λειτουργία Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών ΕΠΕΥ για 

το σκοπό αποζημίωσης επενδυτών, 

8. να ρυθμίζει την ποινική και αστική ευθύνη των ΕΠΕΥ.) 

 
• Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2007. 
[Τροποποίηση του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου, με σκοπό 

να καταργηθεί ο υφιστάμενος συντελεστής του φόρου στοιχήματος και να αντικατασταθεί 

από το φορολογικό σύστημα που προνοεί φορολόγηση του 10% των ακαθάριστων 

κερδών των αποδεκτών.] 

 
• Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων (Τροποποιητικός) 
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Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση του περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμου,  

με σκοπό να καταργηθεί ο υφιστάμενος συντελεστής του φόρου στοιχήματος και να 

αντικατασταθεί από το φορολογικό σύστημα που προνοεί φορολόγηση του 10% των 

ακαθάριστων κερδών της ιπποδρομιακής αρχής.) 

 
• Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε για το πετρέλαιο θέρμανσης 

να ισχύσει μειωμένος συντελεστής φόρου κατανάλωσης κατά 4 σεντ το λίτρο.) 

 
• Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση των κλάσεων 7 και 10 του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου, 

κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου που λήγει την 31η Μαρτίου 2008, ώστε ο 

συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και στο 

φωτιστικό πετρέλαιο να μειωθεί σε £12 τα 1000 λίτρα.) 

 
• Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμου με σκοπό: 

1. να επεκταθεί η παραχώρηση πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας και στις οικογένειες με 

τρία παιδιά κατά το πρότυπο που ακολουθείται για τις πολύτεκνες οικογένειες, 

2. να αυξηθεί η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας για το πρώτο πτυχίο και στις 

περιπτώσεις που η φοίτηση παρατείνεται για ακόμη ένα χρόνο πέραν της κανονικής 

διάρκειας φοίτησης,  

3. να αυξηθεί η ειδική χορηγία για τυφλούς με παράλληλη έγκριση των δικαιούχων από 

ιατροσυμβούλιο.) 

 
• Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 

(Η απλοποίηση της επιβολής του τέλους χαρτοσήμου και η αποφυγή προβλημάτων κατά 

τη μετατροπή σε ευρώ των ποσών που καθορίζονται για τη σήμανση συμβάσεων σε σεντ 

με την αντικατάστασή τους με ποσοστιαίους συντελεστές.) 

 
• Ο περί της Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας με την εισαγωγή σε αυτή διάφορων ρυθμίσεων οι 

οποίες κρίνονται απαραίτητες, ώστε να ρυθμιστεί η αυτόματη αναπροσαρμογή χρηματικών 

ποσών που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, κατά τρόπο που να αποφευχθεί η 

παραβίαση αντίστοιχων χρηματικών ορίων που προβλέπονται σε κοινοτικές Οδηγίες, 

καθώς και ρυθμίσεων που αφορούν τον προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα 

ευρώ των τραπεζών, συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων λιανικού 
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εμπορίου, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση από την κυπριακή λίρα στο ευρώ.) 

 
• Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 

Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007. 
(Σκοπός του νόμου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με:  

1. την Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας 

αναφορικά με την πληροφόρηση για εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά  και 

2. τα άρθρα 2,5,9, και 11 της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 

2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων 

διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ.) 

 
• Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και 

των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης Αγοράς) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεταξύ άλλων καλύτερη 

συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής 

και άλλους αρμόδιους οργανισμούς για σκοπούς εποπτείας του νομικού πλαισίου που 

διέπει τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τη χειραγώγηση της αγοράς.)          

 
• Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Η παράταση της ισχύος του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών 

Συναλλαγών Νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.)       

 
• Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για σκοπούς εναρμόνισης με την κοινοτική Οδηγία 

2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 

σχετικά με τις αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, καθώς και των Οδηγιών  98/78/ΕΚ και 2002/83/ΕΚ.) 

 
• Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) ( Αρ. 2) Νόμος του 2007. 

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, κατά τρόπο ώστε να αναθεωρηθεί το ύψος του 

επιδόματος τέκνου που παραχωρείται σε οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα.) 
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• Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, κατά τρόπο ώστε να επεκταθεί η παραχώρηση του 

επιδόματος μάνας σε όλες τις μάνες ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν σύνταξη ή όχι.) 

 
• Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

[Τροποποίηση του άρθρου 81(1)(β) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να 

ενσωματώνει πλήρως τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 95/59/ΕΚ του Συμβουλίου 

της 27ης Νοεμβρίου 1995 αναφορικά με τους φόρους, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, 

οι οποίοι επιβαρύνουν την κατανάλωση των επεξεργασμένων καπνών.] 

 
• Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008. 

(Η ρύθμιση με ενιαίο και ίσο τρόπο της φορολόγησης αυτοκινήτων, ώστε να τερματιστεί η 

δυσμενής φορολογική μεταχείριση που τυγχάνουν οχήματα τα οποία είχαν τελωνιστεί  

κάτω από άλλη δασμολογική κλάση αλλά λόγω μετατροπών έχουν υπαχθεί στη 

δασμολογική κλάση 8703 κατά τη διάρκεια μεταβατικού χρονικού διαστήματος.)   

 
• Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή νέων φόρων 

κατανάλωσης στα οχήματα τύπου “pick up” με μία ή δύο σειρές καθισμάτων, ανάγκη που 

προέκυψε με την τροποποίηση ορισμένων  επεξηγηματικών σημειώσεων που θεσπίζονται 

από την  Ευρωπαϊκή Ένωση στον Κώδικα Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που αφορά τη 

δασμολογική κατάταξη των οχημάτων.) 

 
• Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας με σκοπό την επιβολή μειωμένου συντελεστή 

ΦΠΑ προς 5% αντί του κανονικού συντελεστή 15% στις εισαγωγές αντικειμένων 

αρχαιολογικής αξίας.) 

 
• Ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του βασικού νόμου υπό το φως της γενομένης εκχώρησης στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου συγκεκριμένων μητρώων γραμματίων του δημοσίου και της 

αποϋλοποίησής τους, καθώς και λόγω της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 

Ευρωζώνη.) 

 
• Ο περί Νομίσματος (Παραχάραξη και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση της ερμηνείας του όρου “νόμισμα”, ώστε να καλύπτει μετά την υιοθέτηση 

του ευρώ από τη Δημοκρατία τόσο το ευρώ, ως νομίμως κυκλοφορούν χρήμα, όσο και την 
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κυπριακή λίρα για όσο χρονικό διάστημα θα γίνεται δεκτή για ανταλλαγή από την Κεντρική 

Τράπεζα.) 

 
• Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας με σκοπό τη μείωση της χρηματικής 

επιβάρυνσης για παράλειψη ή καθυστέρηση υποβολής αιτήματος για ακύρωση από το 

ειδικό καθεστώς αστικών ταξί.)  

 
• Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2008. 

[Η εισαγωγή στο βασικό νόμο του όρου “κανονική αξία” και του ορισμού του, όπως αυτός 

καθορίζεται στο άρθρο 1(3)(β) της Οδηγίας 2006/69/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 

2006 για τροποποίηση της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένα μέτρα που 

αποσκοπούν στο να απλουστεύσουν τη διαδικασία επιβολής του φόρου προστιθέμενης 

αξίας και να συνδράμουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής και στην 

κατάργηση ορισμένων αποφάσεων χορήγησης παρεκκλίσεων.] 

 
• Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την 

Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 

2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας από πιστωτικά ιδρύματα.) 

 
• Ο περί Κυπρίων Ευρωβουλευτών (Αποζημίωση και Συντάξεις) Νόμος του 2008. 

(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις απολαβές και τα συνταξιοδοτικά 

ωφελήματα των ευρωβουλευτών κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα μέλη της Βουλής 

των Αντιπροσώπων.) 

 
• Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές 

Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
[Σκοπός του νόμου είναι:  

1. η μερική υιοθέτηση της Σύστασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 

27ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 

από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

(2004/383/ΕΚ) και των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών  Αρχών Κεφαλαιαγορών με τίτλο “CESR´s guidelines to simplify the 

notification procedure of UCITS” του Ιουνίου 2006, Ref: CESR/06/120 και   

2. η τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του βασικού νόμου με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.] 
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• Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008. 
[Η παραχώρηση αύξησης στους βασικούς μισθούς των κρατικών υπαλλήλων και στις 

συντάξεις των συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων ύψους δύο τοις εκατό (2%) από την 1η 

Ιανουαρίου του 2008 και ενάμισι τοις εκατό (1,5%) από την 1η Ιανουαρίου 2009.] 

 
• Ο περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 2008. 
[Η παραχώρηση γενικής αύξησης στην αντιμισθία των μελών των Επιτροπών Δημόσιας 

Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύψους δύο τοις εκατό (2%) από την 1η 

Ιανουαρίου του 2008 και ενάμισι τοις εκατό (1,5%) από την 1η Ιανουαρίου 2009.] 

 
• Ο περί της Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου, ώστε να παραταθεί η 

υποχρέωση για διπλή αναγραφή των τιμών, δηλαδή η ταυτόχρονη αναγραφή των τελικών 

τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε κυπριακές λίρες και σε ευρώ, μέχρι 

το τέλος  Δεκεμβρίου του 2008.) 

 
• Ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2008. 
[Τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της εν 

λόγω νομοθεσίας, με την παροχή της προβλεπόμενης σ’ αυτή χορηγίας η οποία δίδεται 

ως αντιστάθμισμα στην επιβολή συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) προς 15% 

για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, σε περιπτώσεις που μέχρι σήμερα δεν 

καλύπτονταν από αυτή.] 

 
• Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να μην επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών 

κερδών στις μεταβιβάσεις ακινήτων που γίνονται μεταξύ των συζύγων για σκοπούς 

διευθέτησης των περιουσιακών τους σχέσεων, όπως γίνεται και στην περίπτωση 

μεταβιβάσεων μεταξύ συζύγων συνεστώτος του γάμου.) 

 
• Ο περί της Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία μετατροπής 

του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από λίρες σε ευρώ.) 

 
• Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε υποχρεώσεως για 

τήρηση εχεμύθειας ή περιορισμού, περιλαμβανομένου και τραπεζικού ή επαγγελματικού 
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απορρήτου, αλλά τηρουμένου του αναγνωρισμένου δυνάμει νόμου δικηγορικού 

απορρήτου, να δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες στο διευθυντή του Τμήματος 

Εσωτερικών Προσόδων, όταν αυτός το απαιτεί για σκοπούς συμμόρφωσης με τις 

διατάξεις των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.) 

 
• Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2008. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του κράτους για το έτος 2008.) 

 
• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2007. 

(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συνολικού 

ποσού ύψους £141,4 εκατομ. για τη διενέργεια δαπανών όσον αφορά την υλοποίηση 

διάφορων σκοπών ή/και προγραμμάτων για τα οποία είτε δεν είχε γίνει οποιαδήποτε 

πρόνοια είτε η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2007 ήταν 

ανεπαρκής.) 

 
• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2008 Νόμος (Αρ. 1) του 2008. 

(Υλοποίηση της επιτευχθείσας συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΠΟΕΔ, στα 

πλαίσια της ΜΕΠΕΥ, σχετικά με το διαχωρισμό θέσεων που αφορούν την ειδική 

εκπαίδευση και τη δημιουργία νέας δομής τόσο στο επίπεδο εισδοχής όσο και σε θέσεις 

προαγωγής.) 

 
• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2008. 

[Ρυθμίσεις για δημιουργία νέων θέσεων και κατάργηση υφισταμένων, τη σημείωση και τη 

διαγραφή του διπλού σταυρού(++) σε συγκεκριμένες θέσεις.] 

 
• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 

Νόμος (Αρ. 1) του 2008. 
(Έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού του ΘΟΚ για το 2008, συνολικού ύψους 

€5.482.610, ο οποίος αφορά εργασίες για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Κρατικού 

Θεάτρου.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία δεν είναι υποχρεωτική η κατοχή 

διδακτορικού τίτλου για την κατάληψη ορισμένων θέσεων διδακτικού ερευνητικού 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

προσωπικού, προκειμένου περί “γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης 

ιδιαιτερότητας”, όπως είναι για παράδειγμα οι τέχνες, η αρχιτεκτονική κ.λπ.  Ο πιο πάνω 

νόμος προέκυψε από πρόταση νόμου.) 

 
• Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 

(Βελτίωση ορισμένων διατάξεών του, ώστε να καλυφθούν τα κενά που υφίστανται σε 

σχέση με τον καθορισμό των τελών που απαιτούνται για εκπαιδευτική αξιολόγηση.) 

 
• Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τέλη και Δικαιώματα) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να αρθούν οι αδυναμίες που υπάρχουν σ’ 

αυτούς σε σχέση με τον καθορισμό των τελών που απαιτούνται για την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση-πιστοποίηση κάθε κλάδου σπουδών των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζεται η διαδικασία 

καταβολής των εν λόγω τελών αξιολόγησης-πιστοποίησης.) 

 
• Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007. 

(Ψήφιση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2008.) 

 
• Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2008 

Νόμος του 2007. 
(Ψήφιση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 

2008.) 

 
• Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2008 Νόμος 

του 2007. 
(Ψήφιση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2008.) 

 
• Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε η κάθε σχολική μονάδα, η οποία λειτουργεί 

αυτόνομα με δική της διεύθυνση, να θεωρείται σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης και άρα να 

δικαιούται να συστήνει δική της Συμβουλευτική Επιτροπή και να έχει δικό της Ταμείο 

Διευθυντή.) 

 
• Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.

(Νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας θερινών σχολείων, ώστε να ασκείται ο απαραίτητος 

έλεγχος για την ύπαρξη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την άδεια λειτουργίας 

τους.) 
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• Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί 

του 2008. 
(Ενοποίηση των υφιστάμενων κανονισμών σε ενιαίο και εκσυγχρονισμένο κείμενο και 

αναπροσαρμογή τους με βάση νέα δεδομένα.) 

 
• Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού 

(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008. 
(Δημιουργία σχεδίων υπηρεσίας για τη νέα θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού, η οποία 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες: Κωφών, τυφλών, ειδικών μαθησιακών, νοητικών, 

λειτουργικών και προσαρμοστικών δυσκολιών, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, 

εργοθεραπείας, μουσικοθεραπείας, εκπαιδευτικής ακουολογίας και ειδικής γυμναστικής.) 

 
• Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέσεις Δασκάλου και Νηπιαγωγού 

(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008. 
(Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Δασκάλου και 

Νηπιαγωγού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα και στους κατόχους πτυχίων των ιδιωτικών 

πανεπιστημίων να διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση.) 

 
• Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
(Ίδρυση Σχολής Ελληνικής Γλώσσας.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

• Ο περί της Συμφωνίας για τη Διατήρηση της Αφρικοευρωασιατικής Υδρόβιας 

Πτηνοπανίδας (Kυρωτικός) Νόμος του 2008. 
(Κύρωση της Συμφωνίας για τη Διατήρηση της Αφρικοευρωασιατικής Υδρόβιας 

Πτηνοπανίδας, με την οποία σκοπούνται η προστασία των μεταναστευτικών ειδών 

υδρόβιας πτηνοπανίδας, η διατήρησή τους σε ικανοποιητικούς αριθμούς και η προστασία 

και η αποκατάσταση των βιοτόπων.) 

 
• Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την 

Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμος του 2007. 
(Εναρμόνιση και μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ, που 

αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση 

περιβαλλοντικής ζημιάς.  Ειδικότερα, δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο για την 
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ενσωμάτωση της βασικής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».) 

 
• Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

1. Να εισαχθεί εξουσιοδοτική πρόνοια για την έκδοση από τον Υπουργό Συγκοινωνιών 

και Έργων κανονισμών όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων, προσόντων 

και κανόνων σε σχέση με το προσωπικό επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν, 

ανακυκλώνουν ή χρησιμοποιούν ελεγχόμενες ουσίες για βιομηχανικούς ή 

εμπορικούς σκοπούς. 

2. Να παρασχεθεί η δυνατότητα στον αρμόδιο υπουργό, που είναι ο Υπουργός 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με τη σύμφωνη γνώμη και του 

Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, να ορίζει λειτουργό του Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ως επιθεωρητή για σκοπούς επιθεώρησης, 

ελέγχου και εφαρμογής των πιο πάνω κανονισμών ή/και διαταγμάτων που 

εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω κανονισμών.) 

 
• Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Υποχρεώσεις 

αναφορικά με Ελεγχόμενες Ουσίες και Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2007. 
(Καθορισμός των μέτρων για έλεγχο των διαρροών των ελεγχόμενων ουσιών από 

συγκεκριμένο εξοπλισμό και υιοθέτηση του συστήματος ανάκτησης και ποιοτικής 

αποκατάστασης ή καταστροφής τους.) 

 
• Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Εκτέλεση 

Σχετικής Εργασίας) Κανονισμοί του 2007. 
(Καθορισμός της διαδικασίας και θεσμοθέτηση του νομικού πλαισίου με το οποίο θα 

αδειοδοτούνται οι τεχνικοί που χειρίζονται ελεγχόμενες ουσίες.) 

 
• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2008. 

• Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

 
• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

[Πλήρης και ορθή ενσωμάτωση στην κυπριακή νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 

96/61/ΕΚ  του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη  
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πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (ΙPPC), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 166/2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και 

μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ.] 

 
• Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος του 2008. 

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2008. 
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των νερών 

κολύμβησης.  Ειδικότερα, η νέα αυτή νομοθεσία στοχεύει στην επίτευξη καλής ποιότητας 

των νερών κολύμβησης και στον υψηλό βαθμό προστασίας των νερών αυτών.) 

(Εξετάστηκε από κοινού  με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 

 
• Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις των σταθμών 

αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού, όσον αφορά την ετοιμασία προκαταρτικής 

έκθεσης ή περιβαλλοντικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ανάλογα 

με τη δυναμικότητά τους.  Ειδικότερα, ο παρών νόμος στοχεύει στη διευκόλυνση και 

επιτάχυνση των διαδικασιών για την κατασκευή μικρών σταθμών αφαλάτωσης, ως ένα 

μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος λειψυδρίας στην Κύπρο.  Στο νόμο αυτό επίσης 

τέθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε η πιο πάνω διευκόλυνση να ισχύει μέχρι 

το τέλος του Δεκεμβρίου του 2008, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετέπειτα οι 

πρόνοιές του θα είναι πιο αυστηρές.) 

 
• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες 

Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
(Εκσυγχρονισμός και επέκταση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μη 

αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις.) 

 
• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών 

Νερών για Ψάρια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007. 
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/44/ΕΚ που αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση της 

Οδηγίας 78/659/ΕΟΚ, η οποία αφορά την ποιότητα των γλυκών νερών που έχουν ανάγκη 

προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών.) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 

Κατανομής Βαρών Νόμος (Αρ. 1) του 2007.  
[Έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 

Κατανομής Βαρών για το έτος 2007, ύψους £3 εκατομ. (£2 εκατομ. για σπουδαστικά 

δάνεια και £1 εκατομ. για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια.)] 

 
• Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 

2008 Νόμος του 2007. 
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 

έτος 2008, ύψους £45.012.400.) 

 
• Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2008 

Νόμος του 2007. 
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 

2008, ύψους £10.161.095.) 

 
• O περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, 

Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
[Τροποποίηση του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, 

Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των 

μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. 

Δυνατότητα παράτασης της θητείας της διοριζόμενης Προσωρινής Επιτροπής της 

Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.] 

 
• Οι περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες Κανονισμοί του 

2008. 
(Θέσπιση νέων περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες Κανονισμών, 

με τους οποίους αναθεωρείται το ύψος του επιδόματος ενοικίου που παραχωρείται σε 

δικαιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2008.) 

 
• Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 

(Αύξηση στις ειδικές μηνιαίες συντάξεις και ειδικά μηνιαία χορηγήματα που 

παραχωρούνται στους παθόντες κατά 5% από την 1η Ιανουαρίου 2007 και κατά 5% από 

την 1η Ιανουαρίου 2008, καθώς και αύξηση μέχρι 5% του ειδικού μηνιαίου χορηγήματος 

που παρέχεται σε χήρες πεσόντων και συζύγους αγνοουμένων από τις ίδιες ημερομηνίες.  
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Τροποποίηση του τρόπου αναθεώρησης/αναπροσαρμογής των ειδικών μηνιαίων 

συντάξεων και ειδικών μηνιαίων χορηγημάτων που παραχωρούνται στους παθόντες, 

ώστε η αναθεώρησή τους από την 1η Ιανουαρίου 2008 να γίνεται με βάση την 

αναθεώρηση των βασικών συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

 
• Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής 

Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής 

Φερεγγυότητας, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή εισαγωγή του ευρώ στα ποσά των δανείων 

που παραχωρούνται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών μέσω του 

Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.) 

 
• Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Θέση Ανώτερου 

Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 

του 2007. 
(Θέσπιση κανονισμών που να ρυθμίζουν το σχέδιο υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου 

Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

• Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ρύπανση από Πλοία) Νόμος του 2008. 
(Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από 

τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις.) 

 
• Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2007. 
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου για την έκτη 

προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές 

επικίνδυνων εμπορευμάτων.) 

 
• Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007. 
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για 

ορισμένες οδηγίες μεταφοράς εμπορευμάτων.) 
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• Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Παραχώρηση στον Τομέα Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας του Τμήματος Πολιτικής 

Αεροπορίας της αρμοδιότητας να ενεργεί ως η Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών 

Αεροναυτιλίας.) 

 
• Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και 

Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2008. 
[Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης, Έκδοσης 

Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του 1978 (STCW) και εναρμόνιση 

με την Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 

Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών.] 

 
• Ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών 

Νόμος του 2008. 
(Ίδρυση ταμείου για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των 

αποχωρούντων λιμενεργατών και σημειωτών.) 

 
• O περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2008. 
(Χορήγηση άδειας οδικής χρήσης μεταφορέα “Α” σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό 

προϋποθέσεις.) 

 
• Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2008. 
(Εκσυγχρονισμός των βασικών κανονισμών που αφορούν τα μηχανοκίνητα οχήματα και 

την τροχαία κίνηση με απώτερο στόχο την οδική ασφάλεια.) 

 
• Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας [Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής για τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006] Κανονισμοί του 2008. 
[Καθορισμός μέτρων για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1107/2006, ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς.] 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

• Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, 

Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, 
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Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων Νόμος του 2007. 
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας 

για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την 

αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, καθώς και με την Οδηγία 

2006/17/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2006 αναφορικά με ορισμένες τεχνικές 

απαιτήσεις για τη δωρεά, την προμήθεια και τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων.) 

 
• Ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμος του 2008. 

(Ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος των φυσικών ιατρικής.) 

 
• Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2008. 
[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη χορηγία για τα 

προϊόντα καπνού.] 

 
• Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Αναστολή για δύο ακόμα χρόνια της ισχύος των προνοιών της νομοθεσίας που 

καθορίζουν τις απαιτήσεις για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα ιδιωτικά 

νοσηλευτήρια.) 

 
• Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος του 2008. 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των νερών 

κολύμβησης.  Ειδικότερα, η νέα αυτή νομοθεσία στοχεύει στην επίτευξη καλής ποιότητας 

των νερών κολύμβησης και στον υψηλό βαθμό προστασίας των νερών αυτών.) 

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.) 

 
• Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής 

Ηλικίας Κανονισμοί του 2008. 
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 

σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 

ηλικίας, καθώς και με την Οδηγία 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για τα 

ίδια παρασκευάσματα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Τα σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν από τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές 
 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

• Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς ΜΙ35, που συνέβη 

στις 5 Ιουλίου 2006. 

 
• Η ανάγκη άμεσης απόκτησης των αναγκαίων μέσων και δομών, ώστε η Κυπριακή 

Δημοκρατία να μπορεί να ασκεί με επάρκεια τις επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης στην περιοχή του FIR Λευκωσίας. 

 
• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την πρόθεση της 

κυβέρνησης να μελετήσει τη μείωση της θητείας στην Εθνική Φρουρά. 

 
• Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Εθνική Φρουρά και τρόποι αντιμετώπισής 

του. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

• Ενημέρωση για την εφαρμογή του νόμου για την αλιεία. 

[Θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της τελευταίας τροποποίησης του 

νόμου για την αλιεία (Ν.132(Ι)/2007)]. 

 
• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων από 

τους Υπουργούς Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών 

σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας, τις μεγάλες 

αυξήσεις των τιμών των ζωοτροφών και την ανάγκη στήριξης των κτηνοτρόφων. 

 
• Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας σήμερα και η 

ανάγκη λήψης μέτρων για τη σωστή ανάπτυξη του κλάδου. 

 
• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε 
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σχέση με τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού που 

εντοπίστηκαν σε κτηνοτροφικά υποστατικά στη Δρομολαξιά. 

 
• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων από 

τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την υδατική 

κατάσταση και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για οριστική αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

 
• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων από 

τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την κατάσταση 

που δημιουργείται στη γεωργοκτηνοτροφία λόγω της συνεχιζόμενης ανομβρίας και 

η ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη των γεωργοκτηνοτρόφων. 

 
• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων από 

το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφορικά με τον 

εντοπισμό αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα σε επίπεδα πέραν των επιτρεπτών. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

• Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στις Κεντρικές Φυλακές. 

 
• Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες - Προσφορά, 

προβλήματα και μελλοντικές εξελίξεις-προγράμματα. 

 
• Ο υπερπληθυσμός στις Κεντρικές Φυλακές και η εφαρμογή της ποινής της 

κοινοτικής εργασίας αντί της φυλάκισης.  Το πρόγραμμα, η ωφελιμότητά του και τα 

προβλήματα. 

 
• Η καταπάτηση των δικαιωμάτων των ανήλικων παιδιών που φιλοξενούνται στη 

Στέγη “Νέα Ελεούσα”. 

 
• Οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ημεδαπών και αλλοδαπών 

γυναικών που χρησιμοποιούνται για παροχή υπηρεσιών σεξ, είτε εν γνώσει τους 

είτε όχι (trafficking), και η ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού στήριξης και 

επανένταξής τους. 
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• Η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες από 

τη μη παροχή από το κράτος ισότιμης εκπαίδευσης, καθοδήγησης και 

αποκατάστασης με βάση τη σχετική νομοθεσία. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα και την Καταπολέμηση 
των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληματικότητα και την 

Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών για το πρόβλημα 

των ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 
• Ενημέρωση από τoν πρόεδρο του Συμβουλίου Εγκληματικότητας για το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας. 

(Ετοιμάστηκε έκθεση για το Κεφάλαιο Τέταρτο της ημερήσιας διάταξης της 

ολομέλειας του σώματος.) 

 
• Το πρόβλημα της διάδοσης παιδικού πορνογραφικού και άλλου υλικού μέσω του 

διαδικτύου. 

(Εκκρεμεί η συζήτηση της έκθεσης του θέματος στο Κεφάλαιο Τέταρτο της 

ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του σώματος.  Η επιτροπή επανεξέτασε το θέμα 

με σκοπό την ετοιμασία συμπληρωματικής έκθεσης.) 

 
• Η ανάγκη δημιουργίας Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας με εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό στη Νομική Υπηρεσία του κράτους. 

 
• Ενημέρωση της επιτροπής για τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται στα 

υποκαταστήματα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για αντιμετώπιση ένοπλων 

ληστειών. 

 
• Το πρόβλημα των κροτίδων ενόψει των εορτών του Πάσχα. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 

• Τα προβλήματα ανάπτυξης και αξιοποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας από τους 

κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στις βάσεις. 

 
• Η ανάγκη δημιουργίας θεσμού επιτρόπου καταναλωτή. 
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• Το φαινόμενο της ακρίβιας και της αισχροκέρδειας, οι επιπτώσεις στην αγορά και 

στους καταναλωτές και τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης. 

 
• Η δημιουργία μεγάλων εμπορικών κέντρων, τα προβλήματα και οι προοπτικές. 

 
• Η ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης του Τμήματος του Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσημου Παραλήπτη. 

 
• Η εμπορία της κατοικίας, τα προβλήματα που υπάρχουν εξαιτίας του αυξανόμενου 

κόστους και τρόποι διευκόλυνσης του Κύπριου καταναλωτή-αγοραστή. 

 
• Οι επερχόμενες αυξήσεις στα τέλη σταθερής τηλεφωνίας και οι επιπτώσεις για τον 

Κύπριο καταναλωτή και τα κυπριακά νοικοκυριά. 

 
• Η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στον 

Κύπριο πολίτη γενικότερα. 

 
• Η επιβολή διπλών φορολογιών (καύσιμα, αγορά γης, αγορά κατοικίας κ.ά.) και οι 

επιπτώσεις στην οικονομία και τους καταναλωτές. 

 
• Οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών και η ανάγκη 

στήριξης με μέτρα επηρεαζόμενων κοινωνικών ομάδων (αγρότες, επαγγελματίες, 

αυτοκινητιστές, πολύτεκνοι, κάτοικοι ορεινών περιοχών κ.ά.). 

 
• Η τιμολογιακή πολιτική της ΑΗΚ, τα πλεονάσματα που δημιουργούνται και τα νέα 

δεδομένα. 

 
• Έργα υποδομής που απαιτούνται και επιβάλλεται να υλοποιηθούν στην ελεύθερη 

περιοχή Αμμοχώστου. 

 
• Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. 

 
• Η δέσμευση κράτους-ΑΗΚ για την κοινότητα Μαρί και ο βαθμός υλοποίησής της. 

 
• Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης για ανέγερση 

διεθνούς συνεδριακού κέντρου στη Λεμεσό. 
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• Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με την έλευση και χρήση φυσικού 

αερίου στην Κύπρο. 

 
• Η ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής και παροχής 

κινήτρων εξοικονόμησης ενέργειας. 

 
• Η ανάγκη δημιουργίας βάσης διαρκούς ενημέρωσης των καταναλωτών για θέματα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Η εργοδότηση στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα με τη μέθοδο της μίσθωσης 

υπηρεσιών και τα προβλήματα που δημιουργούνται. 

 
• Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί 

κατά τη φετινή διαδικασία. 

 
• Η μεγάλη καθυστέρηση από πλευράς του Γραφείου Ευημερίας για εξέταση 

υποθέσεων που χρήζουν άμεσης βοήθειας. 

 
• Η δυνατότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να μπορούν να παίρνουν το δημόσιο 

βοήθημά τους, έστω και αν μεταβιβάζεται περιουσία στο όνομά  τους. 

 
• Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη διακοπή παροχής δημόσιου 

βοηθήματος σε μη Κυπρίους λήπτες. 

 
• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η 

ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών  

φροντίδας και εκπαίδευσης. 

 
• Το μέλλον των τμημάτων και υπηρεσιών των Κυπριακών Αερογραμμών που 

επηρεάζονται από την ανάληψη της διαχείρισης των αεροδρομίων από το 

στρατηγικό επενδυτή. 

 
• Η αναγκαιότητα περαιτέρω στήριξης στα ζευγάρια τα οποία καταφεύγουν σε 

υιοθεσία παιδιών, συνεπεία προβλημάτων τεκνοποίησης. 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

 
• Κοινωνικά και εργασιακά προβλήματα ομογενών που έχουν εγκατασταθεί στην 

Κύπρο. 

 
• Δικαίωμα απεξαρτηθέντων ατόμων στην εργασία και στην κοινωνική επανένταξη. 

 
• Η ανάγκη παροχής κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που εργοδοτούν άτομα με 

ειδικές ανάγκες και πρώην χρήστες ναρκωτικών. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

• Τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη των πολυκαταστημάτων στην 

περιοχή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 

• Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 24/2007, 

129/2007, 320/2007 και 660/2007 κατά του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού. 

 
• Το θεσμικό ζήτημα της υπηρεσιακής κατάστασης (συσσωρευμένη άδεια, 

υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις που αφορούν το νέο διορισμό, αναδρομική 

ισχύς του διορισμού κ.λπ.) υπαλλήλων που διορίστηκαν πρώτα είτε ως ωρομίσθιοι 

είτε ως έκτακτοι και έπειτα σε μόνιμη βάση. 

 
• Έκθεση της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με 

δυσμενή διάκριση λόγω φύλου στην παραχώρηση σύνταξης χηρείας. 

 
• Τα θεσμικά ζητήματα που προκύπτουν από την εργοδότηση με σύμβαση 

υπευθύνων τύπου σε διάφορες πρεσβείες. 

 
• Η ύπαρξη και λειτουργία καζίνων στα κατεχόμενα, η συμμετοχή Ελληνοκυπρίων 

στις δραστηριότητές τους και η ανάγκη θεσμικής προστασίας της κυπριακής 

κοινωνίας μέσω της λειτουργίας και εισαγωγής θεσμών για το σκοπό αυτό. 

 
• Οι πληροφορίες που εμπλέκουν την Κύπρο σε διεθνές λαθρεμπόριο τσιγάρων και 

οι ενέργειες της κυβέρνησης προς διαλεύκανση των καταγγελιών και 
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αποκατάσταση του καλού ονόματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(Κατατέθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 20 Μαρτίου 2008 και 

εγκρίθηκε.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

• Πανευρωπαϊκή εκστρατεία πάταξης της ενδοοικογενειακής βίας από τα 

κοινοβούλια όλων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ενημέρωση, 

χάραξη στρατηγικής δράσης και συμμετοχή της κυπριακής Βουλής με 

συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 

 
• Η έκθεση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ερευνών Κοινωνικού Φύλου για τη 

Χαρτογράφηση των Πραγματικοτήτων της Σωματεμπορίας Γυναικών και της 

Σεξουαλικής τους Εκμετάλλευσης στην Κύπρο. 

 
• Τα μέτρα που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για την εφαρμογή των νόμων που αφορούν την ισότητα ανδρών και 

γυναικών στην απασχόληση. 

 
• Παρουσίαση και υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

• Η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την αστυνομία και η υπαγωγή 

της απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

 
• Τα προβλήματα που προκύπτουν στην πρόοδο των υποθέσεων που εκκρεμούν 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με 

τις περιουσίες στα κατεχόμενα, λόγω της ύπαρξης και εμπλοκής της λεγόμενης 

“Επιτροπής Αποζημιώσεων” στην κατεχόμενη περιοχή. 

 
• Η καθυστέρηση που παρατηρείται στις διαδικασίες διερεύνησης και εκδίκασης 

υποθέσεων βίας στην οικογένεια και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

• Απαλλαγή πράξης μεταβίβασης διατηρητέας οικοδομής από εταιρεία που είναι 

ιδιοκτήτρια της οικοδομής στους μετόχους της από την υποχρέωση καταβολής 

φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, εφόσον οι μέτοχοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας 

και ανεξαρτήτως του αν η οικοδομή αποκτήθηκε κατόπιν δωρεάς ή όχι. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας από τον Υπουργό Παιδείας 

και Πολιτισμού για το “Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Παιδεία”. 

 
• 1. Δυνατότητα αναστολής των αποφάσεων της συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και της ΟΕΛΜΕΚ σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου κατόχων πιστοποιητικού διεθνών εξετάσεων (π.χ. 

GCE). 

2. Δυνατότητα έναρξης ουσιαστικού διαλόγου για το σύστημα εξασφάλισης 

θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια και εάν αυτό λειτουργεί χωρίς διακρίσεις 

σε βάρος είτε των μαθητών των δημόσιων σχολείων είτε των μαθητών των 

ιδιωτικών σχολείων. 

 
• Η είσοδος ανήλικων μαθητών στα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης (clubs) κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και τα μεγάλα προβλήματα που 

δημιουργούνται. 

 
• Η ανάγκη δημιουργίας θεσμικού πλαισίου και ελέγχου της λειτουργίας  των 

λεγόμενων “καλοκαιρινών σχολείων”. 

 
• Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη διαδικασία που 

τηρείται όσον αφορά τη διερεύνηση/αξιολόγηση των καταγγελιών, είτε αυτές είναι 

ανώνυμες είτε επώνυμες, εναντίον εκπαιδευτικών. 

 
• Οι αρνητικές επιδράσεις των βίαιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην 

προσωπικότητα και τη συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων. 

 
• Σχολικές καντίνες - Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα και μέτρα αντιμετώπισης. 
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• Η ανάγκη άμεσης τροποποίησης των σχεδίων υπηρεσίας, ώστε οι απόφοιτοι 

ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους 

αποφοίτους των δημόσιων ανώτερων εκπαιδευτηρίων Κύπρου και Ελλάδας για 

σκοπούς εγγραφής στους καταλόγους διοριστέων. 

 
• Η εφαρμογή του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια - Προβλήματα όσον αφορά τη 

λειτουργία τους και η έλλειψη σχετικών κανονισμών. 

 
• Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους μαθητές των Κοκκινοχωριών της 

επαρχίας Λάρνακας από τη μη ύπαρξη λυκείου στην περιοχή και η ανάγκη άμεσης 

ανέγερσης λυκείου στην πιο πάνω περιοχή. 

 
• Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και αποκέντρωση - Η ανάγκη δημιουργίας 

πανεπιστημιακών σχολών στη Λάρνακα. 

 
• Η λειτουργία του Γυμνασίου Πύργου Τηλλυρίας και τα προβλήματα που υπάρχουν 

με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

 
• Η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων και κινήτρων, ώστε να υπηρετούν καθηγητές στο 

ακριτικό Γυμνάσιο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Παιδείας για τα σχέδια και τις σκέψεις του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

• Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την έλευση του φυσικού αερίου στην 

Κύπρο. 

 
• Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 

2006. 

 
• Παρουσίαση της ετήσιας δημοσιονομικής έκθεσης του Γενικού Λογιστή της 

Δημοκρατίας για το έτος 2007. 

 
• Η ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων του δημοσίου από την απόφαση της 

υπουργικής επιτροπής για τη μετακίνηση του αποτεφρωτήρα του νέου Γενικού 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

Νοσοκομείου Λευκωσίας, καθώς και η μη λειτουργία του από το 2003, με συνέπεια 

τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων του δημοσίου. 

 
• Οι καταγγελίες στον Υπουργό Εσωτερικών και στο Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας για το κοινοτικό συμβούλιο Μενεού. 

 
• H καθυστέρηση που παρατηρείται στην αγορά και/ή επιδιόρθωση των πτητικών 

μέσων που διαθέτει η αστυνομία, η πρόσληψη πιλότων και μηχανικών και η 

καταβολή σ’ αυτούς μισθών, ενώ δεν υπάρχουν πτητικά μέσα. 

 
• Η διαχείριση των κινήτρων για την ανάπτυξη και λειτουργία των γηπέδων γκολφ. 

 
• Οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους του συμβολαίου μεταφοράς νερού από την 

Ελλάδα και η ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

• Το ενδεχόμενο ανόδου της στάθμης του θαλάσσιου νερού λόγω των 

κλιματολογικών αλλαγών και πώς επηρεάζονται οι παράλιες περιοχές της Κύπρου.

 
• Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου και ο 

κίνδυνος βαριάς τιμωρίας από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

 
• Το στρατηγικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου 

και η πορεία υλοποίησής του. 

 
• Το πρόγραμμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και η ανάγκη ενίσχυσης των 

προγραμμάτων ανακύκλωσης. 

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

 
• Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη επαναλειτουργία του 

λατομείου στο Πολιτικό. 

 
• Η ανάγκη επέκτασης του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου και οι 

περιβαλλοντικές, συγκοινωνιακές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις που δυνατόν 

να επέλθουν στην περιοχή του Μακάρειου Νοσοκομείου. 
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• Η επέκταση της απερήμωσης στην Κύπρο.  Πρακτικά μέτρα για μετριασμό και 

προσαρμογή στα νέα δεδομένα. 

 
• Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στην 

περιοχή Πύργου Λεμεσού. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων 

• Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους. 

 
• Οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων. 

 
• Προβλήματα παθόντων.   

 
• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διατελέσαντες αιχμάλωτοι πολέμου. 

 
• Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές 

της Κύπρου. 

 
• Η πορεία υλοποίησης της τιτλοποίησης, κενά, αδυναμίες, προβλήματα και τρόποι 

αντιμετώπισής τους. 

 
• Η ανάγκη διαχωρισμού νέων κυβερνητικών οικοπέδων αυτοστέγασης.   

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την 

κατάρρευση  μέρους της οροφής του δεύτερου ορόφου στο υπό ανέγερση νέο 

αεροδρόμιο Λάρνακας. 

 
• Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά λεωφορεία. 

 
• Τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται με την εφαρμογή από την 

1η Ιουλίου 2007 της 16ης έκδοσης των κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο BS 7671 IEE (Institute of Electrical Engineers), 

σε όλους τους εμπλεκομένους (ΑΗΚ, αιτητές, ηλεκτρολόγους κ.λπ.) και η ανάγκη 

άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσής τους. 
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• Ενημέρωση για τα θέματα λειτουργίας, στελέχωσης και ασφάλειας των πτήσεων 

όσον αφορά το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,  καθώς και για τις εκθέσεις και τα 

πορίσματα εμπειρογνωμόνων για το τμήμα αυτό. 

 
• Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη μη ορκωμοσία των ειδικών 

αστυφυλάκων/εποπτών οδικών μεταφορών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. 

 
• Σύνδεση του δρόμου ΑΧΕΠΑΝΣ με τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Πάφου για 

διευκόλυνση της πρόσβασης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. 

 
• Η ανάγκη νέας όδευσης και η ριζική ανακατασκευή του δρόμου Λεμεσού-Σαϊττά, 

ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. 

 
• Η ανάγκη κατασκευής λιμενοβραχίονα/κυματοθραύστη στο λιμανάκι της Κάτω 

Πάφου για την προστασία του χερσαίου χώρου και των σκαφών από τις ζημιές 

που προκαλούν οι κακοκαιρίες. 

 
• Τα προβλήματα που δημιουργούνται  από την καθυστέρηση που παρατηρείται 

στην εκτέλεση των έργων προστασίας της παραλίας στην περιοχή Πόλης 

Χρυσοχούς. 

 
• Η ανάγκη δημιουργίας λιμενοβραχιόνων στην επαρχία Λάρνακας για την 

αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. 

 
• Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην 

επαναπροκήρυξη των προσφορών. 

 
• Η ανάγκη επανεξέτασης της επιβολής των τελών άδειας κυκλοφορίας των 

μηχανοκίνητων οχημάτων. 

 
• Η επιβολή φορολογιών στα υβριδικά αυτοκίνητα. 

 
• Η ανάγκη ενοποίησης του παραλιακού μετώπου Λάρνακας από την περιοχή 

“Μακένζυ” μέχρι την περιοχή “Spyros Beach” για σκοπούς απρόσκοπτης 

πρόσβασης. 
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• Ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών αναμόρφωσης των τριών πλατειών -του 

Μεσαιωνικού Κάστρου, του Αγίου Λαζάρου και της Ερμού- και οι κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις που προβλέπονται προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών και 

συμφόρησης του κέντρου της Λάρνακας. 

 
• Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα 

προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του σχεδίου απόσυρσης 

παλαιών αυτοκινήτων. 

 
• Ενημέρωση για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την αλλαγή του 

συστήματος επίγειας εξυπηρέτησης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και η 

ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. 

 
• Προβλήματα που δημιουργούνται στο χώρο άφιξης των επιβατών στα αεροδρόμια 

Λάρνακας και Πάφου και η ευθύνη αστυνόμευσης του χώρου. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

• Η ανησυχητική αύξηση του αριθμού περιστατικών παιδιών και εφήβων με νευρική 

ανορεξία και βουλιμία στην Κύπρο και η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. 

 
• Η διαδικασία αγοράς υπηρεσιών από τις καρδιοχειρουργικές κλινικές του ιδιωτικού 

τομέα και τα προβλήματα που προκύπτουν. 

 
• Η ανάγκη για αναθεώρηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη 

γναθοπροσωποστοματολογική χειρουργική, εξαιτίας των πολλαπλών 

προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της συγκεκριμένης 

νομοθεσίας. 

 
• Η πολιτική του co-payment στην προμήθεια φαρμάκων από τους ασθενείς και τα 

πολλαπλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. 

 
• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι και οι ανήλικοι που πάσχουν από 

συγγενείς καρδιοπάθειες. 

 
• Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια από την 1η 
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Ιανουαρίου 2008, μετά την έναρξη της ισχύος των σχετικών προνοιών της 

νομοθεσίας που αφορά τις απαιτήσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό των ιδιωτικών 

νοσηλευτηρίων. 

 
• Το θέμα που δημιουργήθηκε αναφορικά με τους φοιτητές του Κλάδου 

Επισκεπτριών Υγείας. 

 
• Ενημέρωση για το μηχανισμό ποιοτικού ελέγχου των συμπληρωμάτων διατροφής. 

 
• Η χρήση αναβολικών και συμπληρωμάτων διατροφής στην Κύπρο - Ο έλεγχος 

που ασκείται όσον αφορά την πώλησή τους. 

 
• Η τροποποίηση της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν την προμήθεια 

αναλώσιμων υλικών στο Υπουργείο Υγείας. 

 
• Η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας και οι επιπτώσεις στο γενικό 

πληθυσμό και ειδικά στα παιδιά. 

 
• Προβλήματα αναφορικά με τις οδοντιατρικές ειδικότητες. 

 
• Ο ρόλος του οδοντοϋγειονολόγου στη λειτουργία των οδοντιατρείων και των 

συναφών εργαστηρίων. 

 
• Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του οφθαλμοπαθολόγου (Doctor of Optometry). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

• Επίσκεψη στο φυλάκιο 317 του 211 ΤΠ (Λήδρας). 

(28.12.2007) 

 
• Επίσκεψη στο φυλάκιο 209 του 213 ΤΠ (REGIS). 

(28.12.2007) 

 
• Επίσκεψη στο στρατόπεδο Χρ. Κέλη και Μ. Στυλιανού στην Κισσόνεργα Πάφου 

(VIII Ταξιαρχία). 

(2.1.2008) 

 
• Επίσκεψη στο στρατόπεδο Α. Ζάκου στην Αθαλάσσα (ΕΛΔΥΚ). 

(3.1.2008) 

 
• Επίσκεψη στο στρατόπεδο Χρίστου Σαμάρα στην Αθαλάσσα για  

παρακολούθηση της διαδικασίας κλήρωσης του θέματος γραπτής δοκιμασίας 

των υποψήφιων βαθμοφόρων (ΥΒ) της 2008 Β/ΕΣΣΟ. 

(17.7.2008) 

 
• Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάφου. 

(21.7.2008) 

 
• Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού. 

(24.7.2008) 

 
• Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας. 

(25.7.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  

• Επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής Κοφίνου που φιλοξενεί αιτητές πολιτικού 
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ασύλου. 

(16.10.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Λύκειο Αρχαγγέλου “Απόστολος Μάρκος”, με την ευκαιρία της 

Ημέρας της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 

(10.12.2007) 

 
• Επίσκεψη στην Τεχνική Σχολή “Μακάριος Γ´” στον Αρχάγγελο, με την ευκαιρία 

της Ημέρας της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 

(10.12.2007) 

 
• Επισκέψεις στις Κεντρικές Φυλακές. 

(6.5.2008), (20.5.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 

• Επίσκεψη στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου για σκοπούς συζήτησης 

θεμάτων που αφορούν την τουριστική και άλλη ανάπτυξη της περιοχής με 

κοινοτικά συμβούλια της περιοχής. 

(12.5.2008) 

 
• Επίσκεψη στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου για σκοπούς συζήτησης 

θεμάτων που αφορούν την τουριστική και άλλη ανάπτυξη της περιοχής με το 

κοινοτικό συμβούλιο Παραλιμνίου. 

(12.5.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

• Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού στην Τσεχία, κατόπιν πρόσκλησης της αντίστοιχης 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών του κοινοβουλίου της Τσεχίας, για 

ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση επί θεμάτων οικονομικής πολιτικής. 

(15-18.6.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Επίσκεψη στο Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς. 
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(6.9.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού. 

(6.9.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο “Πεύκιος Γεωργιάδης”. 

(6.9.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό. 

(18.9.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Παλουριώτισσας, ώστε τα μέλη της επιτροπής να έχουν 

ιδίαν αντίληψιν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές 

ικανότητες. 

(21.11.2007) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων 

• Επίσκεψη στο δήμο και στους προσφυγικούς συνοικισμούς του Αγίου Αθανασίου.

(4.6.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων  

• Επίσκεψη στην επαρχία Πάφου για σκοπούς ενημέρωσης αναφορικά με την 

πορεία εκτέλεσης του δρόμου αεροδρομίου-μαρίνας. 

(9.10.2007) 

 
• Επίσκεψη στην επαρχία Πάφου για σκοπούς ενημέρωσης αναφορικά με την 

πορεία εκτέλεσης του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. 

(9.10.2007) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας  

• Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. 

(19.3.2008) 
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• Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Κυπερούντας. 

(19.3.2008) 

 
• Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. 

(5.5.2008) 

 
• Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. 

(5.5.2008) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

• Συνάντηση του αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής με τον αντιπρόσωπο του 

Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας κ. Thierry Borja De Mozota. 

(14.3.2008) 

 
• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Άμυνας κ. Κώστα Παπακώστα. 

(20.3.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

• Συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων και ανταλλαγή 

απόψεων για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

(18.3.2008) 

 
• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

κ. Μιχάλη Πολυνείκη. 

(20.3.2008) 

 
• Συνάντηση με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για την υγεία  

κ. Ανδρούλα Βασιλείου. 

(2.6.2008) 

 
• Συνάντηση με το Γάλλο Υπουργό Γεωργίας και Αλιείας κ. Michel Barnier. 

(27.6.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  

• Συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Ιδιοκτητών Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. 

(18.9.2007) 
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• Συνάντηση με την κ. Selhia De Lavarin, ιδρύτρια του MKO “STOP” (STOP 

TRAFFICKING OF PEOPLE). 

(6.11.2007) 

 
• Συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - 

Ενημέρωση για το ρόλο της και προοπτικές συνεργασίας με την επιτροπή. 

(18.3.2008) 

 
• Συνάντηση με επιτροπή της Ιεράς Συνόδου για την ανταλλαγή απόψεων για το 

θέμα της εμπορίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης προσώπων. 

(15.4.2008) 

 
   
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα και την Καταπολέμηση 
των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κύπρο 

Χρυσοστομίδη και τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ιάκωβο Παπακώστα με σκοπό 

την ενημέρωση και συζήτηση για θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. 

(9.4.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου 

• Συναντήσεις με έντεκα άτομα που είχαν άμεση γνώση των γεγονότων της 

περιόδου 1967-1974. 

(5.9.2007-23.7.2008) 

 
• Συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με την Ερευνητική Ομάδα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

(24.1.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 

• Συνάντηση με την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.) 

(3.10.2007) 
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• Συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Προστασίας Ανταγωνισμού. 

(23.10.2007) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 

• Συνάντηση με τη νέα Υπουργό Εξωτερικών κ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή και 

ενημέρωση για θέματα της αρμοδιότητάς της. 

(3.10.2007) 

 
• Συνάντηση με αντιπροσωπία της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων με 

επικεφαλής το βουλευτή κ. Albio Sires. 

(30.11.2007) 

 
• Συνάντηση με τον πρέσβη κ. Alain Le Roy ο οποίος έχει οριστεί υπεύθυνος από 

τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Nicolas Sarkozy για την προώθηση του σχεδίου για 

την Ένωση για τη Μεσόγειο (Union pour la Méditerranée). 

(8.2.2008) 

 
• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Εξωτερικών κ. Μάρκο Κυπριανού. 

(21.3.2008) 

 
• Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Φιλίας Συρίας-Κύπρου. 

(3.6.2008) 

 
• Συνάντηση με μέλη της “Αντιπροσωπίας” (Επιτροπής) για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στη γαλλική Εθνοσυνέλευση βουλευτές κ. Μαριέττα Καραμανλή 

(πρόεδρο της ομάδας φιλίας με την Κύπρο στη γαλλική Εθνοσυνέλευση), κ. 

Gérard Voisin (εισηγητή για την Κύπρο στην εν λόγω “Αντιπροσωπία” και 

κοινοβουλευτικό γραμματέα της ομάδας φιλίας με την Κύπρο), καθώς και τον κ. 

Bernard Deflesselles (συμπρόεδρο της Ομάδας Παρακολούθησης των 

Διαπραγματεύσεων για Ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 

(5.6.2008) 

 
• Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 

Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ). 
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(2.7.2008) 

 
• Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Φιλίας Βουλγαρίας-

Κύπρου. 

(8.7.2008) 

 
• Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής των 

Κοινοτήτων της Βρετανίας. 

(16.7.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Συνάντηση με τη νέα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους. 

(20.3.2008) 

 
• Συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Λήδα 

Κουρσουμπά για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της 

αρμοδιότητάς της. 

(17.4.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών  

• Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης 

Συντακτών Κύπρου. 

(5.11.2007) 

 
• Συνάντηση με εκπροσώπους της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου. 

(19.11.2007) 

 
• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη. 

(17.3.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως  

• Συνάντηση με εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αναφορικά με τη διαδικασία διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής 
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Κεντρικής Τράπεζας επί σχεδίων νομοθετικών διατάξεων. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.) 

(10.7.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

• Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κύπρο 

Χρυσοστομίδη και την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 

Σωτηρούλα Χαραλάμπους για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, καθώς και 

για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης, εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας 

και λήψης μέτρων για την πάταξη της ενδοοικογενειακής βίας. 

(9.4.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών  

• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κύπρο 

Χρυσοστομίδη. 

(3.4.2008) 

 
• Συνάντηση με εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αναφορικά με τη διαδικασία διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας επί σχεδίων νομοθετικών διατάξεων. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 

Διοικήσεως.) 

(10.7.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

• Συνάντηση με το μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Court of Auditors) κ. Κίκη Καζαμία για παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών  και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(20.11.2007) 

 
• Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χαρίλαο Σταυράκη  για θέματα 
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οικονομικής πολιτικής και για τους σχεδιασμούς της νέας κυβέρνησης.  

(17.3.2008), (24.3.2008), (9.6.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου. 

(18.3.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

• Συνάντηση με το μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Court of Auditors) κ. Κίκη Καζαμία για παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(20.11.2007) 

 
• Συνάντηση με το Γενικό Ελεγκτή και Επίτροπο Διοικήσεως του Ισραήλ κ. Micha 

Lindenstrauss για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα της 

αρμοδιότητας της επιτροπής. 

(19.3.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

κ. Μιχάλη Πολυνείκη για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που 

αφορούν τις αρμοδιότητες της επιτροπής. 

(8.5.2008) 

 
• Συνάντηση με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για την υγεία  

κ. Ανδρούλα Βασιλείου. 

(2.6.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων 
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• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Χρίστο Πατσαλίδη και 

ενημέρωση και συζήτηση της προσφυγικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

(10.10.2007) 

 
• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη για 

ενημέρωση και συζήτηση της προσφυγικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

(19.3.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

• Συνάντηση με την Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μαρία Μαλαχτού- 

Παμπαλλή. 

(11.9.2007) 

 
• Συνάντηση με την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας.) 

(3.10.2007) 

 
• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκο Νικολαΐδη. 

(15.4.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

• Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Κώστα Καδή. 

(20.9.2007) 

 
• Συνάντηση με τους τρεις συμβασιούχους παιδονευρολόγους. 

(15.11.2007) 

 
• Συνάντηση με την παιδονευρολόγο του Μακάρειου Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

(29.11.2007) 

 
• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Υγείας κ. Χρίστο Πατσαλίδη. 

(13.3.2008) 
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• Συνάντηση με φοιτήτριες του Κλάδου Επισκεπτριών Υγείας. 

(13.3.2008) 

 
• Συνάντηση με τους παθολογοανατόμους του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

(13.3.2008) 

 
• Συνάντηση με φοιτήτριες του Κλάδου Επισκεπτριών Υγείας. 

(20.3.2008) 

 
• Συνάντηση με την πρόεδρο του Συνδέσμου Συγγενών Καρδιοπαθειών Εφήβων 

και Ενηλίκων Κύπρου κ. Κατερίνα Παπαδοπούλου. 

(8.5.2008) 

 
• Συνάντηση με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για την υγεία  

κ. Ανδρούλα Βασιλείου. 

(12.5.2008) 

 
• Συνάντηση με το Σύνδεσμο Ατόμων με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητας. 

(15.5.2008) 

 
• Συνάντηση με εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και 

Φίλων. 

(29.5.2008) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

 

 
2 0 0 7 

 

1.  Επαφές με μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Στρασβούργο. 

 

 4 Σεπτεμβρίου 

2.  Εγκαίνια 72ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

 

 6 - 7 Σεπτεμβρίου 

3.  Συνεδρία Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για την 

Εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και συνεδρία 

Επιτροπής Νομικών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 10 - 12 Σεπτεμβρίου 

4.  Συνεδρία Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για την 

Εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και συνεδρία 

Επιτροπής Νομικών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

  16 - 19 Σεπτεμβρίου 

5.  Σεμινάριο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης με 

θέμα τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 

στον καταρτισμό και την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, Γενεύη. 

 

 19  - 21η Σεπτεμβρίου 

6.  53η Παγκόσμια Διάσκεψη του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, Νέο Δελχί. 

 

 25 - 30 Σεπτεμβρίου 

7.  Φθινοπωρινές Συναντήσεις της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού 

για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην 

Ευρώπη, Σλοβενία. 

 

 28 Σεπτεμβρίου  - 2 

Οκτωβρίου 
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8.  Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άμυνας των 

Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών, Λισαβόνα. 

 

 30 Σεπτεμβρίου  - 1η  

Οκτωβρίου 

9.  Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση για τις 

κλιματικές αλλαγές, Βρυξέλλες. 

 

 1 - 2 Οκτωβρίου 

10.  4ο Μέρος Συνόδου 2007 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 1 - 5 Οκτωβρίου 

11.  21η Διεθνής Έκθεση Πληροφορικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας, 

Θεσσαλονίκη. 

 

 4 - 7 Οκτωβρίου 

12.  7η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για την 

Ανανεώσιμη Ενέργεια, Βερολίνο. 

 

 5 - 6 Οκτωβρίου 

13.  Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών των 

Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών, Λισαβόνα. 

 

 7 - 9 Οκτωβρίου 

 

14.  Επίσκεψη στην Κιργισία. 

 

 8 - 10 Οκτωβρίου 

 
15.  117η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη, Γενεύη. 

 

 8 - 10 Οκτωβρίου  

16.  Συνεδρία της Διευρυμένης Προεδρικής 

Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 

 10 Οκτωβρίου  

17.  Συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής και της  11 Οκτωβρίου  
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Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και Δημόσιων 

Σχέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 
18.  38η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(COSAC), Εστορίλ. 

 

 14 - 16 Οκτωβρίου 

 

19.  Επίσκεψη στην Ιαπωνία του προέδρου και 

αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Κύπρου - 

Ιαπωνίας. 

 

 22 - 26 Οκτωβρίου 

 

20.  Επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Βουλής στην 

Τσεχία. 

 

 25 - 27 Οκτωβρίου 

21.  Συνεδρία Επιτροπής Προαγωγής της Ποιότητας 

Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του 

Πολιτισμού της Ευρωμεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Ρώμη. 

   

 29 - 30 Οκτωβρίου 

22.  Συνάντηση της πορτογαλικής προεδρίας και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τον 

πληθυσμό και την ανάπτυξη,  Λισαβόνα. 

 

 30 Οκτωβρίου 

23.  Εγκαίνια 32ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού 

“Φιλοξενία”, Θεσσαλονίκη. 

 

 3 - 4 Νοεμβρίου 

 

24.  Συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών  

Οικονομικών και Προϋπολογισμού των 

κοινοβουλίων των  χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των 

υποψήφιων για ένταξη χωρών, Λισαβόνα. 

 

 5 - 6 Νοεμβρίου 

 

25.  Συνεδρία Επιτροπής Νομικών και Ανθρώπινων  12 Νοεμβρίου 
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Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 
26.  Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 13 Νοεμβρίου 

27.  Αποστολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στη 

Μέση Ανατολή (Υποεπιτροπή της ΚΣΣΕ για την 

Κατάσταση στη Μέση Ανατολή), Ισραήλ. 

 

 13 - 18 Νοεμβρίου 

28.  2η Σύνοδος της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Τεχεράνη. 

 

 19 - 21η Νοεμβρίου 

29.  Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 

Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για 

το 2007 στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Βρυξέλλες. 

 

 21η Νοεμβρίου  

30.  2η Σύνοδος Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Μεσογείου, Μάλτα. 

 

 22 - 24 Νοεμβρίου 

31.  Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, 

Ασφάλειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της 

Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 26 Νοεμβρίου 

32.  Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων με 

θέμα “Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 

χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης”, 

Βρυξέλλες. 

 

 26 - 27 Νοεμβρίου 

 

33.  2η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των 

Μικρών Κρατών της Ευρώπης, Σαν Μαρίνο. 

 

 29 Νοεμβρίου - 1η  

Δεκεμβρίου 
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34.  Β´  Μέρος της 53ης Ετήσιας Συνόδου της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 

 2 - 5 Δεκεμβρίου 

35.  Σεμινάριο για μέλη κοινοβουλευτικών 

επιτροπών που ασχολούνται με τη θέση της 

γυναίκας και την ισότητα των φύλων, Γενεύη 

 

 2 - 5 Δεκεμβρίου 

36.  Επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία αντιπροσωπίας 

της Ομάδας Φιλίας Κύπρου - Γαλλίας. 

 

 2 - 6 Δεκεμβρίου 

37.  4η Κοινοβουλευτική Συνάντηση για το Μέλλον 

της Ευρώπης, Βρυξέλλες. 

 

 3 - 4 Δεκεμβρίου 

38.  Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στις Βρυξέλλες. 

 

 4 - 5 Δεκεμβρίου 

39.  Συνάντηση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 

για μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών που 

ασχολούνται με τη θέση της γυναίκας και την 

ισότητα των φύλων, Γενεύη. 

 

 6 - 8 Δεκεμβρίου 

40.  Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στο Λονδίνο. 

 

 7 - 9 Δεκεμβρίου 

41.  Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και  

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Βενετία. 

 

 13 - 14 Δεκεμβρίου 

42.  Συνεδρία Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για την 

Εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Παρίσι. 

 

 17 - 18 Δεκεμβρίου 

43.  Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων για την 

παιδεία και τον πολιτισμό, Βρυξέλλες. 

 

 17 - 18 Δεκεμβρίου 
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44.  19η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της 

Κοινοπολιτείας, Λονδίνο. 

 

 2 - 6 Ιανουαρίου 

45.  Συμμετοχή αντιπροσωπίας της Βουλής σε 

αποστολή για την παρακολούθηση των 

προεδρικών εκλογών στη Γεωργία. 

 

 3 - 6 Ιανουαρίου 

46.  Συνεδρία Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και 

Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 17 - 19 Ιανουαρίου 

47.  Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των 

Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, Λιουμπλιάνα.  

 

 20 - 21η Ιανουαρίου 

48.  1ο Μέρος Συνόδου 2008 της ΚΣΣΕ,  

Στρασβούργο. 

 

 21η - 25 Ιανουαρίου 

49.  Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, 

Ασφάλειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της 

Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 27 - 28 Ιανουαρίου 

50.  Διακοινοβουλευτική συνάντηση για την 

ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή 

αποδοτικότητα, Βρυξέλλες. 

 

 29 Ιανουαρίου 

51.  Συνάντηση της πορτογαλικής προεδρίας και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τον 

Πληθυσμό και την Ανάπτυξη,  Λισαβόνα. 

 

 28 Φεβρουαρίου - 3 

Μαρτίου 
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52.  Συνεδρία Επιτροπής Νομικών και Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 6 Μαρτίου 

53.  Συνεδρία Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για την 

Εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Παρίσι. 

 

 7 Μαρτίου 

54.  Συνεδρία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών 

και Ανδρών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 11 Μαρτίου 

55.  74η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

Δημοκρατία μέσω του Νόμου, Βενετία. 

 

 14 - 15 Μαρτίου 

 

56.  Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών 

Υποθέσεων  των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των 

Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών,  Λιουμπλιάνα. 

 

 16 - 18 Μαρτίου 

 

57.  Κοινή συνεδρίαση των μελών της Διεθνούς 

Γραμματείας και των προέδρων των 

Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, Αθήνα. 

 

 18 -19 Μαρτίου 

58.  4η Σύνοδος της Ευρωμεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Αθήνα. 

 

 26 - 28 Μαρτίου 

59.  Διάσκεψη που συνδιοργανώθηκε από την 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου 

της Ευρώπης και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου 

με θέμα “Τα αντιτρομοκρατικά μέτρα και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα”, Αθήνα. 

 

 28 - 29 Μαρτίου 

60.  Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Πολιτισμού των 

 13 - 14 Απριλίου 
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Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών, Λιουμπλιάνα. 

 
61.  118η  Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής 

Ένωσης, Κέιπ Τάουν. 

 

 12 - 18 Απριλίου  

62.  2ο Μέρος Συνόδου 2008 της ΚΣΣΕ,  

Στρασβούργο. 

 

 14 - 18 Απριλίου 

63.  Συνεδρία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών 

και Ανδρών της ΚΣΣΕ, Βιέννη. 

 

 29 - 30 Απριλίου 

64.  Διάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα 

“Στρατηγικές επιλογές για την ευρωπαϊκή 

ασφάλεια και άμυνα”, Παρίσι. 

 

 5 Μαΐου 

65.  Συνεδρίες Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής, 

Πολιτικής Επιτροπής, Επιτροπής Κανονισμών 

και Προνομίων και Επιτροπής 

Κοινοβουλευτικών και Δημόσιων Σχέσεων της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 

 5 - 6 Μαΐου 

66.  39η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), 

Λιουμπλιάνα. 

 

 6 - 8 Μαΐου 

 

67.  Επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Βουλής στην 

Αθήνα. 

 

 11 - 13 Μαΐου 

 

68.  1η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη των 

Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας της 

 11 - 14 Μαΐου 
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Ουκρανίας και των Κρατών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίεβο. 

 
69.  39ο Περιφερειακό Συνέδριο του 

Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού 

Συνδέσμου, Γιβραλτάρ. 

 

 11 - 15 Μαΐου 

70.  4η  Διεθνής Κοινοβουλευτική Διάσκεψη με θέμα 

“Η τεχνολογία της πληροφόρησης ως στοιχείο 

καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας”, 

Αγία Πετρούπολη. 

 

 12 - 13 Μαΐου 

71.  Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ, Στοκχόλμη. 

 

 15 - 16 Μαΐου 

72.  Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο. 

 

 22 - 23 Μαΐου 

73.  Περιφερειακό Συνέδριο του Συνδέσμου 

Ευρωπαίων Κοινοβουλευτικών για την Αφρική 

(AWEPA), Ναϊρόμπι. 

 

 22 - 23 Μαΐου 

74.  Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της 

Σλοβενίας για τα Δυτικά Βαλκάνια, Βρυξέλλες. 

 

 26 - 27 Μαΐου 

75.  Συνεδρία του προεδρείου της ΚΣΣΕ, 

Στοκχόλμη. 

 

 29 Μαΐου 

76.  Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Στοκχόλμη. 

 

 29 Μαΐου 

77.  Συνεδρία Επιτροπής Νομικών και Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 2 Ιουνίου 
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78.  Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  Γεωργίας των 

Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων 

για Ένταξη Χωρών, Λιουμπλιάνα. 

 

 2 - 3 Ιουνίου 

79.  Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στη Λισαβόνα. 

 

 2 - 5 Ιουνίου 

80.  Α΄  Μέρος της 54ης Ετήσιας Συνόδου της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 

 3 - 5 Ιουνίου 

81.  Κοινοβουλευτική Ακρόαση με θέμα τον 

Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 

που διοργάνωσε το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, 

Κίεβο. 

 

 6 Ιουνίου 

82.  Επίσκεψη του προέδρου και μελών της Ομάδας 

Φιλίας Κύπρου - Ρουμανίας στη Ρουμανία. 

 

 10 - 13 Ιουνίου 

83.  Συνεδρία της Υποεπιτροπής της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για τη Μέση Ανατολή, Ρόδος. 

 

 11 - 12 Ιουνίου 

84.  Συνεδρία της Υποεπιτροπής της Ασιατικής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την 

Απάμβλυνση της Φτώχιας, Τζακάρτα. 

 

 11 - 13 Ιουνίου 

85.  75η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

Δημοκρατία μέσω του Νόμου, Βενετία. 

 

 13 - 14 Ιουνίου 

86.  Επίσκεψη της προέδρου και αντιπροσωπίας 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού στην Πράγα. 

 

 15 - 18 Ιουνίου 
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87.  5η Κοινοβουλευτική Συνάντηση για το 

Συνεταιρισμό Ασίας - Ευρώπης (ASEP), Πεκίνο.

 

 18 - 20 Ιουνίου 

88.  Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λισαβόνα. 

 

 19 - 22 Iουνίου 

89.  3ο Μέρος Συνόδου 2008 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 23 - 27 Ιουνίου 

90.  Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση των 

Επιτροπών Εξωτερικών, Άμυνας και 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των εθνικών 

κοινοβουλίων των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Επιτροπή 

Εξωτερικών και την Υποεπιτροπή Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Βρυξέλλες. 

 

 25 Ιουνίου 

91.  Συνάντηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Αρμόδιων για την Ανάπτυξη των Χωρών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Βρυξέλλες. 

 

 25 Ιουνίου 

92.  15η Ετήσια Σύνοδος της Διακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ),  Ρόδος. 

 

 25 - 29 Ιουνίου 

93.  Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών 

Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων της Ευρωμεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 28 Ιουνίου 

94.  Διάσκεψη του Δικτύου Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών για τις Ίσες Ευκαιρίες για τις 

Γυναίκες και τους Άντρες των Κοινοβουλίων 

των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

 2 - 3 Ιουλίου 
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Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών, Παρίσι. 

 
95.  Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου της Ειδικής 

Ομάδας για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, 

Ρώμη. 

 

 4 - 5 Ιουλίου 

96.  Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Κοινωνικών 

Υποθέσεων των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των 

Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, Παρίσι. 

 

 9 - 10 Ιουλίου 

97.  Διακοινοβουλευτική συνάντηση που 

διοργανώθηκε από τις Κοινοβουλευτικές 

Επιτροπές Οικονομικών της Εθνοσυνέλευσης 

και της Γερουσίας της Γαλλίας με θέμα 

“Μεταφορές και αειφόρος ανάπτυξη”, Παρίσι. 

 

 9 - 10 Ιουλίου 

98.  Συνεδρία της Επιτροπής Προαγωγής της 

Ποιότητας Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών 

και του Πολιτισμού της Ευρωμεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Λισαβόνα. 

 

 18 Ιουλίου 

99.  Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Εξωτερικών των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υποψήφιων 

Χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(COFACC), Παρίσι. 

 

 20 - 22 Ιουλίου 

100.  54η Παγκόσμια Διάσκεψη Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, Κουάλα 

Λουμπούρ (Μαλαισία). 

 

 3 - 10 Αυγούστου 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

101.  Συνεδρία Υποεπιτροπής της Ασιατικής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την 

Πολιτιστική Ποικιλομορφία, Σεούλ. 

 

 21 - 22 Αυγούστου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό 
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1.  Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Τσεχία. 

 

 25 - 27 Οκτωβρίου 

2.  Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στις 

Βρυξέλλες. 

 

 4 - 5 Δεκεμβρίου 

3.  Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο 

Λονδίνο. 

 

 7 - 9 Δεκεμβρίου 
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4.  4η Σύνοδος της Ευρωμεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Αθήνα. 

 

 26 - 28 Μαρτίου 

5.  Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Αθήνα. 

 

 11 - 13 Μαΐου 

 

6.  Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο. 

 

 22 - 23 Μαΐου 

7.  Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στη Λισαβόνα. 

 

 2 - 5 Ιουνίου 

8.  Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λισαβόνα. 

 

 19 - 22 Iουνίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών στην Κύπρο 
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1.  Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της 

βρετανικής επιτροπής “Φίλοι της Κύπρου”. 

  

 30 Σεπτεμβρίου - 1η Οκτωβρίου

2.  Επίσκεψη στην Κύπρο της Προέδρου της 

oυγγρικής Εθνοσυνέλευσης κ. Katalin Szili και 

αντιπροσωπίας. 

 

 9 - 13 Οκτωβρίου   

3.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής 

των Ελλήνων κ. Δημήτριου Σιούφα. 

 

 13 - 14 Νοεμβρίου 

 

2 0 0 8 
 

4.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή 

Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων της 

Βρετανίας, Sir Michael Lord 

 

 16 - 19 Απριλίου 

5.  Επίσκεψη στην Κύπρο του βοηθού γενικού 

γραμματέα του συριακού κοινοβουλίου. 

 

  7 - 11 Μαΐου 

6.  Επίσκεψη στην Κύπρο υπηρεσιακών παραγόντων 

του κοινοβουλίου της Σερβίας. 

 

 13 - 17 Μαΐου 

7.  Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και μελών 

της Ομάδας Φιλίας Συρίας-Κύπρου στη Λαϊκή 

Συνέλευση της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας.  

 

 2 - 6 Ιουνίου 

8.  Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και  7 - 12 Ιουνίου 
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αντιπροσωπίας της Μικτής Επιτροπής για το 

Σύνταγμα του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. 

 
9.  Επίσκεψη στην Κύπρο του  εισηγητή για την 

κατάσταση στην Κύπρο στην Πολιτική Επιτροπή 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), Γερμανού 

βουλευτή κ. Joachim Hoerster. 

 

 15 - 19 Ιουνίου 

10.  Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και 

αντιπροσωπίας του διοικητικού συμβουλίου της 

Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 

Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ).  Της αντιπροσωπίας 

ηγήθηκε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των 

Ελλήνων κ. Γεώργιος Σούρλας. 

 

 1η - 3 Ιουλίου 

11.  Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και μελών 

της Ομάδας Φιλίας Βουλγαρίας-Κύπρου. 

 

 7 - 10 Ιουλίου 

12. Επίσκεψη στην Κύπρο διακομματικής 

αντιπροσωπίας της Βουλής των Ελλήνων. 

 

  18 - 21η Ιουλίου 

13. Επίσκεψη στην Κύπρο ομάδας Βρετανών 

βουλευτών. 

 

 18 - 23 Αυγούστου 

14. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και μελών 

της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου 

Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων. 

 

 18 - 23 Αυγούστου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

Εκπροσώπηση της Βουλής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς  
κοινοβουλευτικούς οργανισμούς 

 

 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Άντρος Κυπριανού Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Χρήστος Πουργουρίδης Μέλος αντιπροσωπίας 

Αντιγόνη Παπαδοπούλου Αναπληρωματικό μέλος 

Φειδίας Σαρίκας Αναπληρωματικό μέλος 

 
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Αναστασιάδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάκης Χατζηγεωργίου Μέλος 

Νίκος Κλεάνθους Μέλος 

Αθηνά Κυριακίδου Μέλος 

Γιώργος Βαρνάβα Μέλος 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Αριστοφάνης Γεωργίου Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Ελένη Θεοχάρους Μέλος 

Σοφοκλής Φυττής   Μέλος 

 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Σταύρος Ευαγόρου  Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Χρήστος Στυλιανίδης Μέλος 

Αθηνά Κυριακίδου Μέλος 
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ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κλεάνθους Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάσος Μητσόπουλος Μέλος 

Τάκης Χατζηγεωργίου  Μέλος 

Φειδίας Σαρίκας Μέλος 

Δημήτρης Συλλούρης  Μέλος 

 
ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κατσουρίδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Νίκος  Αναστασιάδης Μέλος 

Νίκος Κλεάνθους  Μέλος 

 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Αναστασιάδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάκης Χατζηγεωργίου Μέλος 

Νικόλας Παπαδόπουλος Μέλος 

 
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Λευτέρης Χριστοφόρου Αρχηγός Αντιπροσωπίας  

Άγγελος Βότσης  Μέλος 

Γιώργος Βαρνάβα Μέλος 

 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Ιωνάς  Νικολάου Αρχηγός Αντιπροσωπίας 

  Μέλος 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΙΡΗΝΗ   

ΣΥΝΘΕΣΗ   

Νίκος  Αναστασιάδης Αρχηγός Αντιπροσωπίας 

  Μέλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

Συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής με ανώτατους αξιωματούχους ξένων 
χωρών 

 

 
2 0 0 7 

 

1.  Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας κ. 

Louis Filipe Maroues Amado.  

 

 24 Αυγούστου 

2.  Υπουργός Εξωτερικών του Μαυροβουνίου 

κ. Milan Rocen. 

 

 15 Νοεμβρίου 

3.  Αντιπρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας  κ. Hui Liangyu. 

 

 22 Νοεμβρίου 

4.  Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας κ. Sergey Lavrov. 

 

 10 Δεκεμβρίου 

 
2 0 0 8 

 
5.  Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας κ. Vuk 

Jeremic. 

 

 8 Απριλίου 

6.  Πρωθυπουργός της Τσεχίας κ. Mirek 

Topolanek. 

 

 14 Απριλίου 

7.  Πρωθυπουργός της Γαλλίας κ. François Fillon. 

 

 8 Μαΐου 

8.  Αν. Πρωθυπουργός και Υπουργός Παιδείας της 

Σλοβακίας κ. Jan Mikolaj. 

 

 9 Ιουνίου 

9.  Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ντόρα 

Μπακογιάννη. 

 13 Ιουνίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

Κατάλογος εθνικών κοινοβουλίων στα οποία λειτουργούν 
κοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας με την Κύπρο 

 

 

 

• Αίγυπτος • Λίβανος 

• Αρμενία • Λιβύη 

• Αυστραλία • Λιθουανία 

• Βέλγιο • Μαρόκο 

• Βοσνία και Ερζεγοβίνη • Μεξικό 

• Βουλγαρία • Μολδαβία 

• Γαλλία • Ουγγαρία 

• Γερμανία • Ουκρανία 

• Εσθονία • Πολωνία 

• Ιαπωνία • Ρουμανία 

• Ινδία • Ρωσία 

• Ιράν • Σαουδική Αραβία 

• Ιταλία • Σερβία 

• Καναδάς • Σλοβενία 

• Κένυα • Σρι Λάνκα 

• Κονγκό • Συρία 

• Κούβα • Τσεχία 

• Κουβέιτ • Φινλανδία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

 
 
Τα σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Η νέα σχέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εθνικών κοινοβουλίων.  Είναι έτοιμη η 

κυπριακή Βουλή να ανταποκριθεί;  Ποιος ο ρόλος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων; 

 
• Το στρατηγικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να αυξηθεί η απορρόφηση 

των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Κύπρος να μην καταλήξει να 

είναι καθαρός συνεισφορέας. 

 
• Οι υποχρεώσεις της Κύπρου για τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών και για τη δημιουργία υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως 

αυτές απορρέουν από τις δεσμεύσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

 
• Η Στρατηγική της Λισαβόνας και η πορεία υλοποίησης των στόχων της στην 

Κύπρο. 

 
• Η πορεία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη του Σένγκεν.  Οι προοπτικές που 

διανοίγονται, καθώς επίσης και τα προβλήματα που προκύπτουν.  

 
• Αναθεωρημένη πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών 

οχημάτων οδικών μεταφορών. 

 
• Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 

αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και 

την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών [COM(2008) 195 τελικό]. 
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• Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/EC, ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές 

δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. 

 
• Άσκηση ελέγχου της επικουρικότητας και αναλογικότητας αναφορικά με την 

πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

 
• Νομοθετικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για το έτος 2008. 

 
• Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2009. 

 
 
Τα σημαντικότερα νομοσχέδια που εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Ο περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και 

Υλικού και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

 
• Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την Τροποποίηση της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2008. 

 
• Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης 

Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006. 

 
 
Συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Συνάντηση με το νέο Υπουργό Εξωτερικών κ. Μάρκο Κυπριανού. 

(24.3.2008) 

 
• Συνάντηση με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για την υγεία  

κ. Ανδρούλα Βασιλείου. 

(12.5.2008) 
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• Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής για Ομοσπονδιακές και Ευρωπαϊκές 

Υποθέσεις του Περιφερειακού Κοινοβουλίου Βαβαρίας. 

(17.6.2008) 

 
 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

42

81

42

95

31

81

8 9

42

87

35

71

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006* 2006-2007 2007-2008

 Αριθμός και διάρκεια συνεδριάσεων της ολομέλειας

Αριθμός συνεδριάσεων Σύνολο ωρών συνεδριάσεων

 
 
 

Παρουσία βουλευτών στις συνεδριάσεις της ολομέλειας (%)

84

89
90

88

84

81

76

78

80

82

84

86

88

90

92

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006* 2006-2007 2007-2008

 
 
* Η΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (1η Ιουνίου - 15 Ιουλίου 2006) 
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* Η΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (1η Ιουνίου - 15 Ιουλίου 2006) 
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* Η΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (1η Ιουνίου - 15 Ιουλίου 2006) 

Διακόσιες εξήντα μία (261) 
 απαντήσεις δόθηκαν σε 
ερωτήσεις προηγούμενων 

συνόδων. 



 
 

Έκθεση πεπραγμένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2007-2008 
 

 


