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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Η ανά χείρας έκθεση πεπραγµένων καλύπτει την Πρώτη Τακτική Σύνοδο της 

Ένατης Βουλευτικής Περιόδου.  Αποτιµώντας κάποιος το έργο που έχει επιτελεστεί, 

θα το χαρακτήριζε πλούσιο και παραγωγικό σε όλους τους τοµείς δράσης του 

σώµατος. 

 
2. Στα στατιστικά και άλλα στοιχεία που παρατίθενται συνοψίζεται η 

κοινοβουλευτική δραστηριότητα και αναφέρονται µε λεπτοµέρεια οι δείκτες δράσης 

του σώµατος στον τοµέα της νοµοθετικής εργασίας, στον τοµέα του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, στον τοµέα των διεθνών σχέσεων, στον τοµέα των 

ευρωπαϊκών υποθέσεων, καθώς και στον τοµέα των ερευνών και των εκδόσεων.  Σε 

όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς αυτούς η Βουλή αποδεδειγµένα εργάστηκε σκληρά, 

µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα.  Από αυστηρά κοινοβουλευτική άποψη, η 

έκθεση πεπραγµένων της υπό επισκόπηση περιόδου µαρτυρεί επίσης τον πλούτο 

και την ποικιλία των θεµάτων που απασχόλησαν το σώµα. 

 
3. Σηµαντικό γεγονός αποτελεί η λειτουργία κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου, µε στόχο τη λήψη 

µαρτυριών που θα συµβάλουν αποφασιστικά στη διαλεύκανση των γεγονότων της 

περιόδου 1967-1974.  Η Βουλή έχει υπογράψει για το σκοπό αυτό µνηµόνιο 

συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου, καθώς και µε επιστηµονικό 

σύµβουλο/ερευνητή.  Στόχος της Βουλής είναι η ολοκλήρωση των εργασιών της 

επιτροπής το τέλος του 2009. 

 
4. Πραγµατικά αξιόλογο ήταν το έργο που επιτέλεσε η Βουλή την περίοδο αυτή 

όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητές της.  Σηµαντικότατες ήταν οι επαφές του 

Προέδρου του σώµατος τόσο σε διµερές επίπεδο όσο και σε επίπεδο διεθνών 

οργανισµών και διασκέψεων, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Παράλληλα, παρά το µικρό αριθµό των µελών της, η Βουλή πραγµατοποίησε πολλές 

αποστολές στο εξωτερικό.  Κατά την ίδια περίοδο πραγµατοποιήθηκαν είκοσι µία 

επισκέψεις στην Κύπρο Προέδρων και αντιπροσωπιών άλλων κοινοβουλίων και 

διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών. 
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5. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβλήθηκαν και για την παρακολούθηση της πορείας 

προώθησης και υλοποίησης της εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.  Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η 

ανταπόκριση των καθ’ ύλην αρµόδιων υπουργείων δεν ήταν η αναµενόµενη, µε 

αποτέλεσµα πολύ συχνά να κατατίθενται στη Βουλή νοµοσχέδια ή και κανονισµοί 

των οποίων έχει παρέλθει η προθεσµία για υιοθέτηση, µε βάση τις δεσµεύσεις µας 

έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
6. Κατά την υπό αναφορά σύνοδο λειτούργησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

για ένατη συνεχή χρονιά η Βουλή των Γερόντων, που οργανώνεται µε επιτυχία από 

το Επαρχιακό Συµβούλιο Ευηµερίας Λευκωσίας και τελεί υπό την αιγίδα του 

Προέδρου της Βουλής.  Με επιτυχία διοργανώθηκε επίσης για έκτη φορά η 

Παιδοβουλή.  Οι θεσµοί αυτοί, µε τα πολλαπλά περιθώρια βελτίωσης και 

αναβάθµισης που έχουν, αλλά και τους υψηλούς στόχους που υπηρετούν, 

διευρύνουν και ενισχύουν ακόµα περισσότερο τον κοινωνικό ρόλο που διαδραµατίζει 

το σώµα.  Σηµειώνεται µάλιστα ότι η Παιδοβουλή συνέβαλε µε τη δράση της στη 

θεσµοθέτηση του Επιτρόπου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

 
7. Προσδίδοντας η Βουλή ολοένα και νέες διαστάσεις στον κοινωνικό της ρόλο, 

διοργάνωσε µε επιτυχία µια σειρά από εκθέσεις ζωγραφικής και άλλες εκδηλώσεις, 

όπως καταγράφονται στη συνέχεια, µε στόχο να στηρίξει 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 στον κάθε πολίτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 
8. Κατά την υπό αναφορά περίοδο συνεχίστηκαν οι επισκέψεις µαθητών και 

φοιτητών στο κοινοβούλιο για επιτόπου ενηµέρωσή τους περί της νοµοθετικής 

εξουσίας του τόπου µας, στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτύξει 

τα τελευταία χρόνια η Βουλή µε τα κυπριακά εκπαιδευτήρια.  Αξίζει µάλιστα να 

σηµειωθεί ότι τη χρονιά αυτή επισκέφθηκαν τη Βουλή και σχολεία προδηµοτικής 

εκπαίδευσης και νηπιαγωγεία, καθώς και παιδιά µε ειδικές ικανότητες, γεγονός που 

καταδεικνύει το ενδιαφέρον όλου του φάσµατος της εκπαίδευσης για το ρόλο και τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσει το κυπριακό κοινοβούλιο. 
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9. Όπως είναι φυσικό, η παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου απαιτεί και 

προϋποθέτει στενή συνεργασία µε τις άλλες δύο εξουσίες, την εκτελεστική και τη 

δικαστική.  Η συνεργασία αυτή υπήρξε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οµαλή 

και χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. 

 
10. Σηµαντική και καθόλα αγαστή ήταν και η συνεργασία της Βουλής µε τους 

εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που καλύπτουν τις δραστηριότητες 

της προεδρίας του σώµατος και τις εργασίες της ολοµέλειας και των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

 
 
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 επτακόσιες εξήντα εννέα (769).  Ο αριθµός αυτός κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητικός, σε σύγκριση µε τις πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (544), τις 

εξακόσιες εξήντα µία (661) και τις πεντακόσιες εξήντα πέντε (565) συνεδριάσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τις αµέσως τρεις προηγούµενες συνόδους, αντίστοιχα. Ο 

συνολικός αριθµός των συνεδριάσεων της Πρώτης Συνόδου της Ένατης Βουλευτικής 

Περιόδου θεωρείται πάρα πολύ ικανοποιητικός και παρουσιάζει ανοδική πορεία, 

γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στην ανανέωση του εκλογικού σώµατος ως 

αποτέλεσµα των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2006.  Ο αριθµός των 

συνεδριάσεων που πραγµατοποίησε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή κατά την υπό 

αναφορά σύνοδο εµφαίνεται στο Παράρτηµα Ι  που επισυνάπτεται.    

 
12. Αξίζει επίσης αναφοράς το γεγονός ότι κατά την υπό αναφορά περίοδο 

λειτούργησαν παράλληλα µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες επιτροπές και αρκετές 

υποεπιτροπές τους, που συνέβαλαν σηµαντικά στην προώθηση του νοµοθετικού 

έργου της Βουλής, για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά πιο κάτω.   

 
13. Σηµειώνεται ότι κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο άρχισε να λειτουργεί πάνω 

σε εβδοµαδιαία βάση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου.  

Στόχος της επιτροπής είναι η λήψη καταθέσεων από όλους όσοι έχουν γνώση των 

γεγονότων της περιόδου 1967-1974, η συλλογή έγγραφου υλικού από την Κύπρο, 
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την Ελλάδα και άλλες χώρες και η φύλαξή του σε χώρο που έχει ειδικά διαµορφωθεί 

στη Βουλή.   

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος της επιτροπής βρίσκονται σε 

επαφή µε το ελληνικό κοινοβούλιο, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο 

αντίστοιχο µαρτυρικό υλικό που φυλάσσεται σ’ αυτό.   

Προς υποβοήθηση της υλοποίησης του στόχου αυτού η Βουλή υπέγραψε µνηµόνιο 

συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου όπως και µε επιστηµονικό σύµβουλο/ 

ερευνητή, µε χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των εργασιών της επιτροπής που λήγει 

το τέλος του 2009.   

Παράλληλα, η ίδια επιτροπή εξασφάλισε τη δυνατότητα πρόσβασης, µε τη συµβολή 

του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόµου Β΄, στα αρχεία της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής όπως και στο προσωπικό αρχείο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.   

Η επιτροπή επισκέφθηκε επίσης τα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 

(ΚΥΠ), µε σκοπό να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που 

φυλάσσονται εκεί. 

Στα πλαίσια των συνεδριάσεών της η επιτροπή άρχισε από τον περασµένο Απρίλιο 

τη λήψη καταθέσεων.  Μέχρι στιγµής λήφθηκαν καταθέσεις από οκτώ (8) πρόσωπα 

που είχαν ενεργό ρόλο στα γεγονότα της υπό αναφορά περιόδου, σε έντεκα (11) 

συνεδρίες της επιτροπής συνολικής διάρκειας είκοσι οκτώ (28) περίπου ωρών, για 

τις οποίες τηρήθηκαν τόσο αποστενογραφηµένα όσο και ηχογραφηµένα πρακτικά 

που ξεπερνούν τις οκτακόσιες ογδόντα πέντε (885) σελίδες.  Προηγήθηκαν επίσης 

άλλες δώδεκα (12) συνεδρίες της επιτροπής προς εξέταση διαδικαστικών θεµάτων 

και για σκοπούς επισκέψεων. 

Οι µαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν µέχρι τώρα από την επιτροπή κρίνονται αξιόλογες 

από κάθε άποψη και ότι µπορεί να αποτελέσουν τη βάση, ώστε να ριχθεί φως στα 

γεγονότα της περιόδου 1967-1974. 

 
14. ∆ραστηριοποιήθηκε επίσης υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής η 

Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, ενώπιον της οποίας 

κατέθεσαν δηλώσεις για τα περιουσιακά τους στοιχεία τόσο οι απελθόντες βουλευτές 

και υπουργοί όσο και οι νυν.  Υπενθυµίζεται ότι η επιτροπή αυτή συστάθηκε για 

πρώτη φορά στις 11 Νοεµβρίου 2004, µε βάση τις πρόνοιες σχετικής νοµοθεσίας. 
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15. Στα πλαίσια των συνεδριάσεών τους οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εξέτασαν 

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

(262) νοµοσχέδια, είκοσι µία (21) νέες προτάσεις νόµου και εκατόν είκοσι πέντε 

(125) κανονισµούς, από τους οποίους ο ένας απορρίφθηκε.  Σηµειώνεται ότι κατά 

την προηγούµενη σύνοδο εξετάστηκαν και προωθήθηκαν στην ολοµέλεια της 

Βουλής για ψήφιση/έγκριση διακόσια εξήντα τέσσερα (264) νοµοσχέδια, τριάντα 

τρεις (33) προτάσεις νόµου και εκατόν εβδοµήντα τέσσερις (174) κανονισµοί.  Κατά 

την υπό αναφορά σύνοδο επαναβεβαιώθηκε επίσης από τους εισηγητές τους η 

συνέχιση της εξέτασης προτάσεων νόµου που εκκρεµούσαν από την προηγούµενη 

βουλευτική περίοδο. 

 
16. Κατά την υπό αναφορά σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια ογδόντα τρία 

(283) νοµοσχέδια, πενήντα εννέα (59) προτάσεις νόµου, εκατόν εξήντα (160) 

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

υπηρεσιών  έκτακτων δηµόσιων υπαλλήλων, τα οποία αφορούσαν θέσεις στο 

δηµόσιο τοµέα και θέσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου. Στους πιο πάνω 

κανονισµούς περιλαµβάνονται και τριάντα δύο (32) σχέδια υπηρεσίας για θέσεις στο 

δηµόσιο τοµέα και στον ευρύτερο κρατικό µηχανισµό, από τα οποία εγκρίθηκαν τα 

είκοσι εννέα (29). 

Για σκοπούς σύγκρισης, σηµειώνεται ότι κατά την αµέσως προηγούµενη σύνοδο 

είχαν κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) 

νοµοσχέδια, ενενήντα µία (91) προτάσεις νόµου, εκατόν εβδοµήντα τέσσερις (174) 

κανονισµοί και εκατόν εβδοµήντα έξι (176) έγγραφα για την πρόσληψη ή την 

παράταση υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

Παράλληλα, ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών ενεγράφησαν για σκοπούς 

αυτεπάγγελτης εξέτασης επτακόσια δέκα τέσσερα (714) θέµατα, σε σύγκριση µε 

τετρακόσια είκοσι δύο (422) που ενεγράφησαν κατά την αµέσως προηγούµενη 

σύνοδο.  Ο αυξηµένος αριθµός εγγραφέντων προς αυτεπάγγελτη εξέταση θεµάτων 

οφείλεται στο γεγονός ότι µε την αυτοδιάλυση της Βουλής, για σκοπούς διεξαγωγής 

των βουλευτικών εκλογών του 2006, τα ήδη εγγεγραµµένα θέµατα προς 

αυτεπάγγελτη εξέταση διαγράφηκαν και ορισµένα απ’ αυτά επανεγράφησαν µε την 

έναρξη των εργασιών της νέας Βουλής.  Ο σηµαντικά αυξηµένος αριθµός των 

θεµάτων που εγγράφονται και συζητούνται αυτεπάγγελτα καταδεικνύει το συνεχώς 
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διογκούµενο κύκλο εργασιών που οι κοινοβουλευτικές επιτροπές καλούνται σε κάθε 

σύνοδο να διεκπεραιώσουν. 

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

Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας, του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, 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. 

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

επιτροπή σχετικές εκθέσεις προς την ολοµέλεια της Βουλής για δώδεκα (12) 

νοµοσχέδια µε τα οποία τροποποιούνται ετήσιοι προϋπολογισµοί ή προνοούνται 

συµπληρωµατικές πιστώσεις τόσο για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2007 όσο και 

για τους προϋπολογισµούς ηµικρατικών οργανισµών για το 2007. 

Από την ίδια επιτροπή εξετάστηκαν πρόσθετα ενενήντα οκτώ (98) 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.  Η έγκριση 

πρόσληψης ή παράτασης υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων δόθηκε από την 

επιτροπή µε την αποστολή σχετικών επιστολών προς τα αρµόδια υπουργεία ή 

ηµικρατικούς οργανισµούς. 

Επιπρόσθετα, η ίδια επιτροπή υπέβαλε εκθέσεις προς την ολοµέλεια για δεκαέξι (16) 

νοµοσχέδια µε τα οποία παρέχεται εγγύηση εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

για την αποπληρωµή δανείων που συνήφθησαν δυνάµει συµφωνίας µεταξύ 

διάφορων αρχών και τραπεζικών ιδρυµάτων (δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, 

συµβούλια αποχετεύσεων κ.ά.) για την πραγµάτωση διάφορων έργων ή σκοπών. 

Κατά την ίδια περίοδο αποδεσµεύθηκε επίσης µε απόφαση της καθ’ ύλην αρµόδιας 

επιτροπής αριθµός κονδυλίων µε σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια 

δαπανών από υπουργεία ή και ηµικρατικούς οργανισµούς.  Η έγκριση της επιτροπής 

δόθηκε µε την αποστολή σχετικών επιστολών προς τα αρµόδια υπουργεία ή 

ηµικρατικούς οργανισµούς. 

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

κοινοβουλευτικές επιτροπές και προωθήθηκαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση ένας 
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σηµαντικός αριθµός θεσµικών νοµοθετηµάτων.  Ανάµεσα σε αυτά συγκαταλέγονται 

οι νοµοθεσίες που διέπουν την παροχή τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες, 

παθόντες και άλλα πρόσωπα, την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγος και εκ 

µητρογονίας, την υιοθέτηση του ευρώ, την παραχώρηση υποτροφιών µέσω του 

Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), την αναζήτηση, έρευνα και 

εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, την καθιέρωση και θεσµοθέτηση του Επιτρόπου 

Προστασίας για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, την προστασία των ονοµασιών 

προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, 

όπως το χαλούµι, τη σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας 

Κύπρου, τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα από πρώην 

κρατικούς αξιωµατούχους και ορισµένους πρώην υπαλλήλους του δηµοσίου και του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, την καταπολέµηση της εµπορίας και της εκµετάλλευσης 

προσώπων και την προστασία των θυµάτων, τη θεσµοθέτηση του τεχνικού ελέγχου 

και των κέντρων τεχνικού ελέγχου των µηχανοκίνητων οχηµάτων, τη θεσµοθέτηση 

των συσκευών φωτοεπισήµανσης στους δρόµους, τη λειτουργία των ιδιωτικών 

γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, την εφαρµογή των κοινοτικών 

κανονισµών και των κοινοτικών αποφάσεων, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 

την υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης και την εναλλακτική θητεία των 

στρατευσίµων που κρίνονται ακατάλληλοι για λόγους υγείας, το αδίκηµα της 

λιποταξίας αξιωµατικού στο εσωτερικό, τον έλεγχο της ηχορρύπανσης που 

προκαλείται από τα κέντρα αναψυχής, το καθεστώς για τους επί µακρόν διαµένοντες 

που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης 

δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών έργων και υπηρεσιών, την ψυχιατρική νοσηλεία 

και την αιµοδοσία, καθώς και άλλοι σηµαντικοί νόµοι και κανονισµοί, για τους 

οποίους γίνεται εξειδικευµένη αναφορά στο Παράρτηµα ΙΙ. 
Στα πλαίσια του νοµοθετικού έργου σηµειώνεται επίσης το γεγονός ότι η µελέτη, 

συζήτηση και έγκριση του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2007 

ολοκληρώθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου του 2006 και αυτός 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, που ανέρχεται στους είκοσι επτά (27) προϋπολογισµούς. 
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Κοινοβουλευτικός έλεγχος 
20. 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 αφορούν 

ζητήµατα που 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 
21. Κατά την υπό αναφορά βουλευτική σύνοδο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα έντονο 

παραγωγικό έργο 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 πενήντα εννέα (59) προτάσεις νόµου, από τις οποίες ψηφίστηκαν σε 

νόµους  οι είκοσι µία (21). 

 
22. Με την ευκαιρία αυτή, τονίζεται ξανά η ανάγκη η Βουλή να δηµιουργήσει δικό 

της νοµοπαρασκευαστικό τµήµα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις νέες 

αυξανόµενες ανάγκες.  

 
23. Επισηµαίνεται για µια ακόµη φορά ότι τα νοµοσχέδια και οι κανονισµοί που 

κατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία εξακολουθούν να χρήζουν πιο 

εµπεριστατωµένης επεξεργασίας και λεπτοµερέστερου νοµοτεχνικού ελέγχου στο 

στάδιο που προηγείται της κατάθεσής τους, ώστε να διευκολύνεται περισσότερο το 

έργο των επιτροπών και να αποφεύγονται λάθη. 

 
24. Τονίζεται επίσης η ανάγκη τα νοµοσχέδια και οι κανονισµοί να 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.  Η µη έγκαιρη 

κατάθεση νοµοσχεδίων και ιδιαίτερα εναρµονιστικών, φαινόµενο που όπως και 

παλαιότερα επαναλήφθηκε και φέτος, “ανάγκασαν” τη Βουλή να προχωρήσει στην 
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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 είχαν κατατεθεί στη Βουλή 

για ψήφιση, όταν είχαν ήδη παρέλθει οι προθεσµίες που τέθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για υιοθέτησή τους. 

 
Επισκέψεις/συναντήσεις  

25. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 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 για συγκεκριµένα θέµατα. 

 
Θεσµικά θέµατα 
26. Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνόδου συνέχισαν τη λειτουργία τους οι ακόλουθες 

υποεπιτροπές που συστάθηκαν σε προηγούµενες συνόδους από κοινοβουλευτικές 

επιτροπές, στα πλαίσια της εξουσίας που τους παρέχει ο Κανονισµός 46Β του 

Κανονισµού της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Θέµατα 

Οικογενειακού Θεσµού. 
(Συστάθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004 και συνέχισε τη λειτουργία της όπως 

διαµορφώθηκε µε απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών, ηµεροµηνίας 

18 Νοεµβρίου 2004.  Αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας της στις 22 

Φεβρουαρίου 2007.) 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για την Αντιµετώπιση 

της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. 
[Συστάθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2004 και συνέχισε τη λειτουργία της, έχοντας ως βάση 

τα σχέδια  νόµου “Ο περί της Αντιµετώπισης της Βίας, της Ανάρµοστης Συµπεριφοράς 

και Συναφών Αδικηµάτων στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2003”, “Ο περί της Αντιµετώπισης της Βίας, της Ανάρµοστης Συµπεριφοράς και 

Συναφών Αδικηµάτων στους Αθλητικούς Χώρους       (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος 

του 2003”, “Ο περί της Αντιµετώπισης της Βίας, της Ανάρµοστης Συµπεριφοράς  και 

Συναφών Αδικηµάτων στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006” 
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και την πρόταση νόµου, την οποία πρόσφατα κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Νοµικών, “Ο περί της Πρόληψης και της Αντιµετώπισης της Βίας, της Ανάρµοστης 

Συµπεριφοράς και Συναφών Αδικηµάτων και της Προστασίας του Κοινού στους 

Αθλητικούς Χώρους Νόµος του 2007”.  Αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας της 

στις 22 Φεβρουαρίου 2007.] 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εµπορίου και Βιοµηχανίας για 

την Παρακολούθηση της Παράνοµης Οικονοµικής ∆ραστηριότητας και 

Τουριστικής Ανάπτυξης στα Κατεχόµενα. 
(Συστάθηκε στις 24 Μαΐου 2005 και συνέχισε τη λειτουργία της. H υποεπιτροπή αυτή 

επανασυστάθηκε κατά την Έκτακτη Σύνοδο  της Όγδοης Βουλευτικής Περιόδου µε 

απόφαση της επιτροπής, ηµεροµηνίας 24 Ιουνίου 2006.) 
  

Κατά τη σύνοδο αυτή επιπρόσθετα συστάθηκε η ακόλουθη νέα κοινοβουλευτική 

υποεπιτροπή: 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

για την Εξέταση Θεµάτων που Αφορούν τον Τοµέα της Αλιείας. 
(Συστάθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2007 και συνεχίζει τη λειτουργία της.) 

 
Άλλες δραστηριότητες 
27. Επιπρόσθετα των άλλων αρµοδιοτήτων της η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών παρέσχε τεχνοκρατική στήριξη στην Παιδοβουλή και στη Βουλή των 

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

προεδρία του Προέδρου της Βουλής.  Σηµειώνεται ότι η Παιδοβουλή συνέβαλε µε τη 

δράση της στη θεσµοθέτηση του Επιτρόπου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.   

Παράλληλα, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Περιβάλλοντος και Παιδείας 

διοργάνωσαν για πρώτη φορά, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού, υπό την αιγίδα του αείµνηστου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού  

Πεύκιου Γεωργιάδη, χριστουγεννιάτικη περιβαλλοντική εκδήλωση για τα παιδιά της 

προδηµοτικής και δηµοτικής εκπαίδευσης, στις 10 ∆εκεµβρίου 2006.  Στα πλαίσια 

της εκδήλωσης αυτής τα παιδιά δηµιούργησαν κατασκευές από ανακυκλωµένο 

χαρτί, χριστουγεννιάτικα στολίδια από φυσικό υλικό, κατασκευές από πηλό και 

διάφορες άλλες κατασκευές.  Η εκδήλωση σηµείωσε µεγάλη επιτυχία και κρίνεται ότι 

θα ήταν χρήσιµο να συνεχιστεί και να καθιερωθεί πάνω σε ετήσια βάση. 
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Λειτουργικά θέµατα 
28. Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η λειτουργία των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών υπήρξε γενικά οµαλή και αποτελεσµατική, χωρίς από αυτό να 

εξυπακούεται ότι δεν υπήρξαν ειδικότερα λειτουργικά προβλήµατα, τα οποία 

εντοπίστηκαν, καταγράφηκαν και αποτέλεσαν αντικείµενο σύσκεψης, που 

πραγµατοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2007, υπό την προεδρία του Προέδρου της 

Βουλής και µε τη συµµετοχή των προέδρων όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών 

και των αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κοµµάτων.  Μερικά από τα 

προβλήµατα αυτά αφορούν τα ακόλουθα: 

• Την έλλειψη απαρτίας στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

• Την εγγραφή θεµάτων στο Τέταρτο Κεφάλαιο της ηµερήσιας διάταξης της 

ολοµέλειας της Βουλής και αυτεπάγγελτων θεµάτων στις κοινοβουλευτικές 

επιτροπές. 

• Τον καθορισµό του χρόνου συζήτησης των εγγραφέντων θεµάτων στο Τέταρτο 

Κεφάλαιο της ηµερήσιας διάταξης της ολοµέλειας της Βουλής και των 

αυτεπάγγελτων θεµάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

• Την κατάθεση προτάσεων νόµου και νοµοσχεδίων και την παραποµπή τους 

στις καθ’ ύλην αρµόδιες επιτροπές. 

• Το µεγάλο αριθµό επισκέψεων των επιτροπών. 

• Την κατάθεση µεγάλου αριθµού προτάσεων νόµου οι οποίες εκ πρώτης όψεως 

διαπιστώνεται ότι είναι αντισυνταγµατικές. 

Η σύσκεψη αυτή υπήρξε πολύ χρήσιµη, γιατί στα πλαίσιά της αναπτύχθηκε σε 

βάθος διάλογος και τονίστηκε ξανά η ανάγκη σεβασµού από τους ίδιους τους 

βουλευτές του Κανονισµού της Βουλής, αφού τα πλείστα από τα προβλήµατα αυτά 

µπορούν να επιλυθούν από τα ίδια τα προεδρεία των επιτροπών.  Αναφορικά µε το 

θέµα του συντονισµού των ωρών και των ηµερών των συνεδριάσεων των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, έγινε εισήγηση να οριστούν εκπρόσωποι των 

κοµµάτων, για να διαβουλευθούν µε τη διεύθυνση της Βουλής. 

 
29. Η συνεργασία µεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο καθόλα οµαλή και χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήµατα.  Οι υπουργοί και οι εκπρόσωποί τους ανταποκρίθηκαν θετικά 

στις προσκλήσεις των επιτροπών να παραστούν στις συνεδριάσεις τους ή να 
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αποστείλουν στοιχεία και πληροφορίες.  Οποιεσδήποτε επιµέρους δυσκολίες 

αντιµετωπίστηκαν µε καλή θέληση από όλες τις πλευρές. 

 
 
Γ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
30. Το έργο που επιτέλεσε η Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τις διεθνείς 

δραστηριότητές της κατά την υπό επισκόπηση περίοδο υπήρξε πραγµατικά 

αξιόλογο.  Παρά το µικρό αριθµό των µελών της, η Βουλή πραγµατοποίησε ενενήντα 

έξι (96) αποστολές στο εξωτερικό (Παράρτηµα VI), οι οποίες αφορούσαν 

δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλής (Παράρτηµα VII), επισκέψεις σε διµερές 
επίπεδο και συµµετοχές αντιπροσωπιών της Βουλής σε διασκέψεις, συναντήσεις και 

σεµινάρια εκπροσώπων των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών.  Κατά την ίδια 

περίοδο, πραγµατοποιήθηκαν είκοσι µία (21) επισκέψεις στην Κύπρο Προέδρων και 

αντιπροσωπιών άλλων κοινοβουλίων και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών, 

περιλαµβανοµένων και συνεδρίων που πραγµατοποιήθηκαν στην Κύπρο 

(Παράρτηµα VIII).  Η συµµετοχή των Κυπρίων βουλευτών στις δραστηριότητες 

αυτές υπήρξε ουσιαστική, αφού µε τις επαφές τους, τις παρεµβάσεις τους και τις 

τοποθετήσεις τους συνέβαλαν όχι µόνο στη σωστή ενηµέρωση ξένων βουλευτών για 

το κυπριακό πρόβληµα, αλλά και στη διαµόρφωση ψηφισµάτων και αποφάσεων για 

ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. 

 
31. Στα πλαίσια της διεθνούς δραστηριότητας που ανέπτυξε η Βουλή των 

Αντιπροσώπων, σηµαντικότατες ήταν οι επαφές του Προέδρου του σώµατος τόσο 

στο διµερές επίπεδο όσο και στο επίπεδο διεθνών οργανισµών και διασκέψεων, 

ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτηµα IX).  Ο Πρόεδρος της 

Βουλής ενηµέρωσε ξένους οµολόγους του για διάφορες πτυχές και εξελίξεις του 

κυπριακού προβλήµατος, τονίζοντας ότι, για να είναι λειτουργική και βιώσιµη η λύση 

του προβλήµατος, πρέπει να βασίζεται στα σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων 

Εθνών, αλλά και στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.  Υπογράµµισε επίσης ότι η 

οποιαδήποτε “αποµόνωση” των Τουρκοκυπρίων είναι αποτέλεσµα της 

συνεχιζόµενης κατοχής και οποιεσδήποτε προσπάθειες άρσης της “αποµόνωσης” 

αυτής δεν επιτρέπεται να αποσκοπούν στην αναβάθµιση του ψευδοκράτους και στην 

υποβάθµιση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Σε σχέση µε την ενταξιακή πορεία της 
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Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Βουλής σε όλες τις επαφές του είχε εξάλλου την ευκαιρία 

να τονίσει ότι η Κύπρος δεν τάσσεται ενάντια στην ένταξη της Τουρκίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, νοουµένου ότι η χώρα αυτή θα εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις της έναντι της Ένωσης και φυσικά των χωρών µελών της.  

Υπογράµµισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίζει ισότιµα όλα τα 

κράτη µέλη της και να αποφεύγει την πολιτική των δύο µέτρων και δύο σταθµών. 

Επιπλέον, υπογράµµισε ότι ο συνεχιζόµενος εποικισµός των κατεχοµένων, αλλά και 

ο σφετερισµός των ελληνοκυπριακών περιουσιών συνιστούν κατάφωρη παραβίαση 

του διεθνούς δικαίου και δυσχεραίνουν περαιτέρω τις προσπάθειες επίλυσης του 

κυπριακού προβλήµατος. 

Σηµαντικό θέµα που προβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής ήταν και ο ρόλος 

που µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος ως γέφυρα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, δεδοµένων των φιλικών σχέσεων 

που διατηρεί η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε τις γειτονικές της χώρες. 

 
32. Πέραν του κυπριακού προβλήµατος, ο Πρόεδρος της Βουλής είχε την ευκαιρία 

να τοποθετηθεί σε κρίσιµα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αλλά και η διεθνής κοινότητα γενικότερα.  Ειδικότερα, σε σχέση µε τις συζητήσεις για 

τη µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήµανε την ανάγκη να ληφθούν 

υπόψη τα σηµαντικά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

πολίτες στις χώρες µέλη, µε στόχο τη χάραξη ανθρωποκεντρικής πολιτικής.  

Υπογράµµισε επίσης τη σηµασία της ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας στη βάση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

 
33. Σε ό,τι αφορά άλλα θέµατα που βρίσκονται στο διεθνές προσκήνιο, ο 

Πρόεδρος της Βουλής επισήµανε την αταξία που επικρατεί παγκόσµια λόγω της 

άρνησης ηγετικών κρατών να συµµορφωθούν µε το διεθνές δίκαιο. Αναφέρθηκε στις 

συνθήκες παγκοσµιοποίησης, στην ανισότητα αναπτυγµένων και φτωχών χωρών, 

όπως και στην ανάγκη προώθησης της εκπλήρωσης των Στόχων της Χιλιετίας των 

Ηνωµένων Εθνών. 

 
34. Το κυπριακό πρόβληµα και η προώθηση των θέσεων της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας αποτέλεσαν, όπως ήταν φυσικό, το επίκεντρο και των δραστηριοτήτων 

των µελών της Βουλής των Αντιπροσώπων που συµµετείχαν σε αποστολές στο 
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εξωτερικό.  Σηµειώνονται ιδιαίτερα οι επιτυχείς προσπάθειες που κατέβαλαν 

αντιπροσωπίες της Βουλής σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισµούς για 

οποιαδήποτε αναβαθµισµένη παρουσία Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων στους 

οργανισµούς αυτούς. 

 
35. Οι δραστηριότητες των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών αυξήθηκαν 

σηµαντικά κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, µε επιπρόσθετες 

συναντήσεις/σεµινάρια για εξειδικευµένα θέµατα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 

ισότητα ανδρών και γυναικών, το περιβάλλον και οι κλιµατικές αλλαγές, η 

µετανάστευση, η εξωτερική βοήθεια και η απρόσκοπτη πρόσβαση σε πηγές 

ενέργειας. 

Στα πλαίσια αυτά αυξήθηκαν τόσο οι δραστηριότητες µε τη συµµετοχή εθνικών 

κοινοβουλίων που οργανώνει η εκάστοτε προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 

και οι κοινοβουλευτικές συναντήσεις που οργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 

εξειδικευµένα θέµατα.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε την ευκαιρία να 

συµµετάσχει σε µια σειρά από συναντήσεις Επιτροπών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων για τα θέµατα των αρµοδιοτήτων τους, 

καθώς και σε διασκέψεις για καίρια θέµατα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπως το Μέλλον της Ευρώπης, η Ευρωζώνη, η µετανάστευση, τα 

ναρκωτικά κ.λπ. 

 
36. Ιδιαίτερη σηµασία είχαν και οι δραστηριότητες που αφορούσαν στην 

προώθηση της ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.  Πέρα από 

την Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, Κύπριοι βουλευτές συµµετείχαν 

και στη νεοϊδρυθείσα Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου, όπως και σε 

συνεδρίες Επιτροπών των δύο αυτών οργανισµών.  Μέσω της συµµετοχής τους 

είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στο κυπριακό πρόβληµα, αλλά και στο σηµαντικό 

ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος στην περιοχή ως γέφυρα µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής. 

 
37. Η σύνθεση των αντιπροσωπιών της Βουλής σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς 

οργανισµούς παρατίθεται ως Παράρτηµα X. 
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∆ιµερείς σχέσεις 
38. Η ανάπτυξη των σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων µε άλλα 

κοινοβούλια δεν περιορίστηκε στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι επαφές 

ήταν συνεχείς, αλλά περιέλαβε και κοινοβούλια πολλών άλλων χωρών στη βάση 

κοινών αρχών, καθώς και κοινών θέσεων και στόχων σε σηµαντικά διεθνή 

προβλήµατα.  Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών αυτών υποστηρίζει την 

επίλυση του κυπριακού προβλήµατος στη βάση των σχετικών ψηφισµάτων των 

Ηνωµένων Εθνών και γενικότερα του διεθνούς δικαίου.  Παράλληλα, προσβλέπει 

στο ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος στην προώθηση της συνεργασίας 

τους µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
39. Πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη των διµερών σχέσεων της Βουλής είχαν οι 

επίσηµες επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής σε άλλες χώρες (Παράρτηµα VII), 
όπως και οι επισκέψεις οµολόγων του στην Κύπρο.  Κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων αυτών, ο Πρόεδρος της Βουλής ενηµέρωσε τους ξένους αξιωµατούχους 

για το κυπριακό πρόβληµα, ενώ παράλληλα συζήτησε το θέµα της ανάπτυξης των 

διµερών σχέσεων, καθώς και σηµαντικά διεθνή προβλήµατα. 

 
40. Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Βουλής είχε συναντήσεις στην Κύπρο µε ξένους 

ανώτατους κρατικούς αξιωµατούχους, όπως Προέδρους και Υπουργούς Εξωτερικών 

άλλων κρατών (Παράρτηµα IX), καθώς και πρέσβεις διαπιστευµένους στην Κύπρο.  

Σε αυτές τις επαφές κυριάρχησαν επίσης οι συζητήσεις για το κυπριακό πρόβληµα, 

τις διµερείς σχέσεις, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις. 

 
41. Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διµερών σχέσεων διαδραµάτισε και η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί 

και την οµάδα φιλίας µε άλλα κοινοβούλια.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων διατηρεί 

έναν υψηλό αριθµό οµάδων φιλίας (Παράρτηµα XI) και, παρ’ όλο που από πλευράς 

ξένων κοινοβουλίων δεν επιδεικνύουν όλες οι οµάδες την ίδια δραστηριότητα, ο 

θεσµός αυτός έχει συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση των φιλικών σχέσεων της 

Κύπρου µε άλλα κράτη, όπως και στη σωστή ενηµέρωση για το κυπριακό 

πρόβληµα. 

 
42. Οπωσδήποτε αρνητική εξέλιξη συνιστά το πρόσφατο ψήφισµα που υιοθέτησε 

η γερµανική Βουλή για την κατάσταση στην Κύπρο.  Το περιεχόµενο του 
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υιοθετηθέντος ψηφίσµατος, το οποίο, πρέπει να σηµειωθεί, εγκρίθηκε από το 

γερµανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε Γερµανούς 

αξιωµατούχους αντιπροσωπία της Οµάδας Φιλίας Κύπρου-Γερµανίας στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, που επισκέφθηκε τη Γερµανία τον περασµένο Ιούνιο.  Οι 

Κύπριοι βουλευτές µέλη της αντιπροσωπίας προέβαλαν το κυπριακό πρόβληµα στις 

σωστές του διαστάσεις, αλλά και ενηµερώθηκαν για τους λόγους που ώθησαν 

σχεδόν όλες τις πολιτικές οµάδες στη γερµανική Βουλή να προωθήσουν το εν λόγω 

ψήφισµα.  Σηµειώνεται ότι διαβήµατα για αποτροπή της έγκρισης του ψηφίσµατος 

στη µορφή που προτάθηκε έγιναν τόσο από τον Πρόεδρο της Βουλής όσο και από 

τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά και 

από κοινοβουλευτικά κόµµατα.  Πρέπει επίσης να τονισθεί, επειδή δόθηκε η 

εντύπωση, µέσω ορισµένων δηλώσεων, ότι η κυπριακή Βουλή δεν είχε επαφές µε το 

γερµανικό κοινοβούλιο για µεγάλο διάστηµα, ότι αντίθετα η Βουλή είχε συνεχείς 

επαφές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα µέσω συναντήσεων του Προέδρου της µε τους 

Γερµανούς οµολόγους του. 

 
43. Τα ξένα κοινοβούλια έγιναν επίσης αποδέκτες των ψηφισµάτων που υιοθέτησε 

οµόφωνα η Βουλή των Αντιπροσώπων και τα οποία απέστειλε µε επιστολές του ο 

Πρόεδρος του σώµατος προς τους οµολόγους του, αλλά και σε προέδρους διεθνών 

κοινοβουλευτικών οργανισµών.  Τα ψηφίσµατα αυτά αφορούσαν στην ανάγκη 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Νοέµβριος 2006), στην ανάγκη για διακρίβωση της 

τύχης όλων των αγνοουµένων (Μάιος 2007) και στο σφετερισµό των 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα (Ιούνιος 2007).  Επίσης, η Βουλή 

απέστειλε µέσω του Προέδρου της σε άλλα κοινοβούλια και το ψήφισµα για την 

ανάγκη επιστροφής των µαρµάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα (Νοέµβριος 2006). 

 
44. Εξάλλου, σηµαντική ήταν η ενηµέρωση άλλων κοινοβουλίων µέσω επιστολών-

διαβηµάτων του Προέδρου της Βουλής για θέµατα που αφορούν και στην επιστροφή 

της Αµµοχώστου στους νόµιµους κατοίκους της, όπως και στο συνεχιζόµενο 

εποικισµό της περιοχής Μόρφου. 

 
45. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι Κύπριοι βουλευτές αξιοποιούν και τη δυνατότητα 

που τους παρέχει η συµµετοχή τους σε διεθνείς συναντήσεις για να προωθήσουν 

περαιτέρω τις σχέσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων µε άλλα κοινοβούλια. 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 20

∆ιεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισµοί 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
46. 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 ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων), καθώς 

και στην επιστροφή της κλειστής περιοχής Αµµοχώστου στους νόµιµους κατοίκους 

της (Επιτροπή Αναφορών).  

 
47. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τέλη του Σεπτέµβρη του 2006 ψήφισµα 

σχετικά µε την πρόοδο της Τουρκίας ως προς την ενταξιακή της πορεία.  Το εν λόγω 

ψήφισµα, το οποίο υποβλήθηκε από τον ευρωβουλευτή-εισηγητή, µέλος της 

Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Camiel Eurlings, 

υιοθετήθηκε µε µεγάλη πλειοψηφία.  Στη διαµόρφωση του ψηφίσµατος οι Κύπριοι 

ευρωβουλευτές διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο. 

 
48. Αναφορικά µε την Κύπρο, το ψήφισµα εκφράζει την απογοήτευση των 

ευρωβουλευτών για το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να επιβάλλει 

περιορισµούς και να απαγορεύει την είσοδο των πλοίων που φέρουν τη σηµαία της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στα τουρκικά λιµάνια, ως επίσης και να απαγορεύει στα 

κυπριακά αεροσκάφη να υπερίπτανται του τουρκικού εναέριου χώρου.  Στο ίδιο 

ψήφισµα προτρέπεται η Τουρκία να εφαρµόσει πλήρως τις διατάξεις της Συµφωνίας 

Σύνδεσης και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της, καθώς και τις προτεραιότητες της 

Εταιρικής Σχέσης Προσχώρησης. 

Επιπλέον, στο ψήφισµα υπενθυµίζεται στην Τουρκία ότι η αναγνώριση όλων των 

κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, είναι αναγκαία 

συνιστώσα της ενταξιακής διαδικασίας και καλείται η χώρα αυτή να λάβει 

συγκεκριµένα µέτρα, µε σκοπό την εξοµάλυνση των σχέσεών της µε την Κυπριακή 

∆ηµοκρατία. 

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις τουρκικές αρχές να τηρήσουν 

εποικοδοµητική στάση σε ό,τι αφορά τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού 

ζητήµατος, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και να αποσύρουν, όσο το δυνατόν νωρίτερα, τις 

δυνάµεις τους από την Κύπρο βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. 

 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 21

49. Εξάλλου, έπειτα από προφορική ερώτηση που υπεβλήθη στην Ολοµέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών κ. Marcin 

Libicki προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιστροφή της Αµµοχώστου στους 

νόµιµους κατοίκους της και την ένταξη αυτού του µέτρου στα συνολικά µέτρα για τον 

τερµατισµό της λεγόµενης “αποµόνωσης” της τουρκοκυπριακής κοινότητας, διεξήχθη 

συζήτηση κατά την οποία ο Επίτροπος Αρµόδιος για τη ∆ιεύρυνση κ. Olli Rehn 

τόνισε ότι η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόµιµους κατοίκους τους είναι ένα από 

τα βασικά ζητήµατα που εµπίπτουν στη διαδικασία των Ηνωµένων Εθνών.  Ο κ. Olli 

Rehn διαχώρισε το ζήτηµα αυτό από εκείνο του λεγόµενου “απευθείας εµπορίου”. 

 
50. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το Μάρτη του 2007 ψήφισµα 

σχετικά µε τους αγνοουµένους στην Κύπρο.  Στο ψήφισµα το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο καλεί «τα ενδιαφερόµενα µέλη να συνεργαστούν µε ειλικρίνεια και 

εντιµότητα για την ταχεία ολοκλήρωση των κατάλληλων ερευνών σχετικά µε την τύχη 

όλων των αγνοουµένων στην Κύπρο».  Ζητεί επίσης από όλους όσοι έχουν 

πληροφορίες ή στοιχεία να τα καταθέσουν χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιερευνητική 

Επιτροπή Αγνοουµένων (∆ΕΑ).  Στην υιοθέτηση του ψηφίσµατος οι Κύπριοι 

ευρωβουλευτές πήραν ενεργό µέρος τόσο στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν 

όσο και στη συζήτησή του στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
51. Τον Απρίλιο του 2007 η Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου διοργάνωσε, έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου της κ. Νίκου 

Σηφουνάκη, ∆ηµόσια Ακρόαση µε θέµα “Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

στην Κύπρο”.  Η ιδέα προήλθε ύστερα από επίσηµη επίσκεψη αντιπροσωπίας της 

Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2006, κατά την οποία 

οι ευρωβουλευτές ενηµερώθηκαν για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 

µεγάλο µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς εξαιτίας της τουρκικής εισβολής και 

κατοχής. 

Εξάλλου, το Μάιο του 2007 οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 

φωτογραφίας για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Κύπρο. 

 
52. Σηµειώνεται ότι στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007 

εγκρίθηκε κονδύλι 500.000 ευρώ για τη διεξαγωγή µελετών σχετικά µε την 

κατάσταση των εκκλησιών στα κατεχόµενα. 
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53. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον Ιούνιο του 2007 την έκθεση του 

ευρωβουλευτή κ. Wermer Langen σχετικά µε την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος 

(ευρώ) από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2008.  Τα µέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου χαιρέτισαν την ένταξη των δύο χωρών (Κύπρος, Μάλτα) στην 

Ευρωζώνη. 

 
54. Η οµάδα επαφής µε την τουρκοκυπριακή κοινότητα, στην οποία συµµετέχουν 

ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές οµάδες, µε συντονίστρια τη Γαλλίδα 

ευρωβουλευτή κ. Francoise Grossetete, συνέχισε τις επαφές µε επισκέψεις της στην 

Κύπρο.  Ετοίµασε δε προσχέδιο έκθεσης, το κείµενο της οποίας κρίνεται αρνητικό.  

Η συζήτηση του θέµατος, η τελική απόφαση για τις εισηγήσεις που υπέβαλε η οµάδα 

επαφής στην έκθεσή της θα απασχολήσει τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Πολιτικών Οµάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε προσεχείς συνεδρίες.  Τόσο ο 

Πρόεδρος της Βουλής, σε συνάντηση που είχε µε την οµάδα, όσο και τα 

κοινοβουλευτικά κόµµατα, µέσω επαφών µε τις αντίστοιχες πολιτικές οµάδες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνέχισαν να προβάλλουν τη βασική θέση ότι 

οποιεσδήποτε ενέργειες για αναβάθµιση του ψευδοκράτους είναι αντίθετες µε το 

διεθνές δίκαιο, αλλά και τους όρους εντολής της οµάδας επαφής. 

 

55. Οι προσπάθειες για κάποιου είδους εκπροσώπηση των Τουρκοκυπρίων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίστηκαν.  Αν και απορρίπτεται από συγκεκριµένες 

πολιτικές οµάδες η παρουσία και συµµετοχή Τουρκοκυπρίων “παρατηρητών” στις 

εργασίες της Ολοµέλειας, υποστηρίζεται από κάποιους κύκλους η ιδέα της 

παρακολούθησης κοινοβουλευτικών επιτροπών για θέµατα που αφορούν τους 

Τουρκοκυπρίους, πάντα σε ad hoc βάση, χωρίς να διευκρινίζεται πώς θα γίνεται η 

επιλογή του συµµετεχόντων και µε ποια ιδιότητα θα παρίστανται.  Οι ευρωβουλευτές 

της Κύπρου και της Ελλάδας εξέφρασαν επανειληµµένα την αντίθεσή τους για τις εν 

λόγω προσπάθειες. 

 
56. Εξάλλου, στα πλαίσια των επαφών των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου µε τα εθνικά κοινοβούλια, πραγµατοποιήθηκαν οι εξής επισκέψεις 

στην Κύπρο: 
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• Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών και 

την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 και 27 Μαρτίου 

2007. 

• Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας Τροφίµων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 και 13 Απριλίου 

2007. 

• Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µεταξύ 29ης Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2007.   

 
Μεταρρυθµιστική Συνθήκη 
57. Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

υιοθέτησε έκθεση του ευρωβουλευτή κ. Jo Leinen για την έναρξη της 

∆ιακοινοβουλευτικής ∆ιάσκεψης για τη Μεταρρυθµιστική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία συµφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 23 Ιουνίου 2007. 

Στην πιο πάνω έκθεση, η οποία υιοθετήθηκε στη συνέχεια από την Ολοµέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ιούλιο του 2007, εκφράζεται η υποστήριξη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

 
58. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισηµαίνει ότι τα περισσότερα στοιχεία που 

περιέχει το προσχέδιο συντάγµατος έχουν περιληφθεί στη Μεταρρυθµιστική 

Συνθήκη (νοµική προσωπικότητα της Ένωσης, µεγαλύτερη χρήση της ειδικής 

πλειοψηφίας στη λήψη των αποφάσεων και ο Χάρτης των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων).  Στο σχετικό ψήφισµα χαιρετίζεται ακόµη η συµπερίληψη νέων 

τοµέων δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον 

τοµέα της ενέργειας και οι κλιµατικές αλλαγές. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ίδιο κείµενο εκφράζει παράλληλα τη λύπη του για το 

δικαίωµα που αφήνεται στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µην 

εφαρµόσουν κάποιες πρόνοιες της Συνθήκης, όπως για παράδειγµα το Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 

 
59. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

του Ιουνίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συµµετάσχει ενεργά στη 

∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που θα συγκληθεί για να υλοποιήσει την απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ούτως ώστε η νέα Συνθήκη να τεθεί σε εφαρµογή πριν 

από τις ευρωεκλογές του 2009. 
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∆ραστηριότητες στα πλαίσια της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλες εκδηλώσεις 

60. Κατά την εν λόγω περίοδο, η εξαµηνιαία προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναλήφθηκε από τη Φινλανδία (1η Ιουλίου 2006 - 31η ∆εκεµβρίου 2006) και από τη 

Γερµανία (1η Ιανουαρίου 2007 - 30ή Ιουνίου 2007). Στα πλαίσια αυτά 

πραγµατοποιήθηκαν οι καθιερωµένες κοινές συναντήσεις Επιτροπών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.  

 
61. Οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

κοινοβουλίων των υποψήφιων για ένταξη χωρών συνεδρίασαν µεταξύ 27ης και 29ης 

Σεπτεµβρίου 2006 στο Ελσίνκι και στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2007 στο Βερολίνο. 

Και στις δύο συναντήσεις εκ µέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων συµµετείχε ο 

πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών.  Βασικά θέµατα συζήτησης 

αποτέλεσαν τα προγράµµατα και οι προτεραιότητες της εκάστοτε προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης. 

Συζητήθηκαν επίσης οι εξωτερικές εταιρικές σχέσεις ενέργειας, οι αποστολές της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άµυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ), η ασφάλεια και η 

σταθερότητα στα ∆υτικά Βαλκάνια, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

διακυβέρνηση ως εργαλείο πρόληψης συγκρούσεων, η συνοχή στα πλαίσια της 

Πολιτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να συµβάλει στην ανασυγκρότηση µετά τις συγκρούσεις και η σύνδεση 

µεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας. Στα πλαίσια των συναντήσεων έγιναν επίσης 

αναφορές στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας σε σχέση µε το κυπριακό πρόβληµα, 

όπως και στο ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος ως γέφυρα µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής. 

 
62. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

πήρε µέρος στη συνάντηση των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Γεωργίας των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2006. 

Επίσης, ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ίδιας επιτροπής συµµετείχαν 

στη ∆ιάσκεψη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Κοινοβουλευτικών 
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Επιτροπών Γεωργίας των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών που 

πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 20 και την 21η Μαΐου 2007. 

 
63. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άµυνας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων συµµετείχε στις ∆ιασκέψεις των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Άµυνας των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών που 

πραγµατοποιήθηκαν στο Ελσίνκι και το Βερολίνο στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2006 και 

στις 22 και 23 Απριλίου 2007, αντίστοιχα. Κύρια θέµατα συζήτησης αποτέλεσαν ο 

Βασικός Στόχος 2010 και ο Πολιτικός Βασικός Στόχος 2008 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας, οι δυνατότητες 

συµβολής των µικρών χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες της 

ΕΠΑΑ και η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΝΑΤΟ. 

 
64. Κατά τη Συνάντηση του ∆ικτύου Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τις Ίσες 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγµατοποιήθηκε 

στο Ελσίνκι στις 30 Οκτωβρίου και την 1η Νοεµβρίου 2006, η Βουλή των 

Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

 
65. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών συµµετείχε επίσης 

στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών.  Η ∆ιάσκεψη 

πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 18 και 19 Μαρτίου 2007 και βασικά θέµατα 

συζήτησης αποτέλεσαν η κοινοβουλευτική δραστηριοποίηση στον τοµέα της 

Πολιτικής για την Ανάπτυξη, οι προτεραιότητες της γερµανικής προεδρίας στον 

τοµέα αυτό, καθώς και οι Συµφωνίες Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Ειρηνικού. 

 
66. Στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Οικονοµικών των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, που πραγµατοποιήθηκε στις 29 και 30 

Απριλίου 2007 στο Βερολίνο, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από 

τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού.  

 
67. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 

εκπροσώπησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών. Η 

∆ιάσκεψη διοργανώθηκε από το Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερµανίας και 

πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 6 και 7 Μαΐου 2007. 

 
68. Η Βουλή εκπροσωπήθηκε και στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων και Αναπληρωτών 

Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παιδείας των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για 

Ένταξη Χωρών από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας. Η ∆ιάσκεψη διεξήχθη στο Βερολίνο στις 10 και 11 Ιουνίου 2007. 

 
69. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

συµµετείχε στη συνάντηση των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 14 και 15 

Ιουνίου 2007. 

 
70. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε εξάλλου και στις ακόλουθες 

κοινοβουλευτικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

• Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση µε θέµα “Από το Τάµπερε στη Χάγη:  

Πρόοδος και Ελλείψεις στον Τοµέα της Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

∆ικαιοσύνης”, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου της Φινλανδίας, στα πλαίσια της 

φινλανδικής προεδρίας. Στη συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2006, εκ µέρους της Βουλής των 

Αντιπροσώπων συµµετείχε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών. 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 27

• Συνάντηση για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ανάπτυξης, στην οποία συµµετείχε ο 

πρόεδρος και αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών. Η 

συνάντηση οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο της 

Φινλανδίας και πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4 Οκτωβρίου 2006. 

• Κοινή συνάντηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τις αντίστοιχες επιτροπές των εθνικών 

κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρουµανίας και 

της Βουλγαρίας, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 9 και 10 

Οκτωβρίου 2006. Θέµα της συνάντησης αποτέλεσε “Ο ρόλος των Επιτροπών 

Ελέγχου του Προϋπολογισµού στα εθνικά κοινοβούλια, ειδικότερα σε ό,τι 

αφορά στον έλεγχο του κοινοτικού προϋπολογισµού”. Η Βουλή 

εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού.   

• Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (EMCDDA) για το 2006 στην 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παρουσίαση έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στις Βρυξέλλες στις  22 Νοεµβρίου 2006 και εκ µέρους της Βουλής των 

Αντιπροσώπων συµµετείχε µέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την 

Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων 

Ουσιών. 

• 2η και 3η Κοινοβουλευτική Συνάντηση για το Μέλλον της Ευρώπης στις 

Βρυξέλλες στις 4 και 5 ∆εκεµβρίου 2006 και στις 11 και 12 Ιουνίου 2007, 

αντίστοιχα. Κατά τη συνάντηση τους συµµετέχοντες απασχόλησαν θέµατα 

όπως το µέλλον των δηµοσιοοικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας, ο ρόλος της Ένωσης στην πρόληψη 

συγκρούσεων, οι νέες προκλήσεις, κυρίως στον τοµέα των κλιµατικών αλλαγών 

και της ενεργειακής ασφάλειας, η δοµή και ουσία της µελλοντικής Συνθήκης και 

ο ρόλος των κοινοβουλίων  στη διαδικασία µεταρρύθµισης.  

• Συνάντηση που διοργάνωσε η Επιτροπή Οικονοµικών και Νοµισµατικών 

Θεµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε θέµα  “Ζώνη του Ευρώ - Σύγκλιση 

ή Απόκλιση”. Στη συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 
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Φεβρουαρίου 2007, η Βουλή εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού. 

• Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών 

Υποθέσεων και των Επιτροπών Άµυνας  των κοινοβουλίων των χωρών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2007. Στη 

συνάντηση συµµετείχαν οι πρόεδροι των επιτροπών Άµυνας και Εξωτερικών 

της Βουλής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι παρευρισκόµενοι είχαν την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να θέσουν ερωτήσεις στον κ. Javier 

Solana, Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΚΕΠΠΑ, καθώς 

και τον κ. Olli Rehn, Επίτροπο Αρµόδιο για τη ∆ιεύρυνση.  

• Συνάντηση των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Προϋπολογισµού των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες στις 28 Ιουνίου 2007, εκ µέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων 

συµµετείχε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού. 

 
71. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε επίσης στις ακόλουθες 

συναντήσεις: 

• Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το θέµα της ανανέωσης της Συµφωνίας 

της Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, που 

οργανώθηκε από την Επιτροπή ∆ιεθνών Υποθέσεων της Κρατικής ∆ούµας της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας. Στη συνάντηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Πέρµι 

στις 28 και 29 Μαΐου 2007, συµµετείχε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εξωτερικών. 

• Ευρωπαϊκό συµπόσιο µε θέµα “Ας µοιραστούµε το όφελος µε τη συνεκτίµηση 

της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισµό προς κοινωνική δικαιοσύνη και 

ίσες ευκαιρίες”, που πραγµατοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη στις 4 και 5 Ιουνίου 

2007. Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού και µέλος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών.  
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72. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συµµετείχαν, κατόπιν 

πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον Αναπληρωτή 

Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, στους εορτασµούς που 

οργανώθηκαν µε την ευκαιρία της ένταξης της εν λόγω χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν στη Σόφια την 1η και στις 2 Ιανουαρίου 

2007. Η επίσκεψη παρείχε την ευκαιρία και για σηµαντικές επαφές. 

 
73. Πέραν τούτου, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έλαβαν µέρος στις εκδηλώσεις που 

διοργανώθηκαν από το ιταλικό κοινοβούλιο για την 50ή Επέτειο από την Υπογραφή 

της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώµης. Οι εορτασµοί πραγµατοποιήθηκαν στη 

Φλωρεντία και τη Ρώµη µεταξύ 21ης και 24ης Μαρτίου 2007. Κατά τη διάρκεια των 

εκδηλώσεων οι συµµετέχοντες εξέτασαν τις ελλείψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

πολιτική, οικονοµική και κοινωνική σκοπιά, το ρόλο της στον κόσµο, αλλά και το 

ρόλο των κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. 

 
74. Σε οµιλία του µε θέµα την πολιτική διάσταση του ερωτήµατος “Τι χρειάζεται η 

Ευρωπαϊκή Ένωση”, ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι, στα πλαίσια της εξωτερικής 

της πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραµείνει πιστή στις αρχές που 

τη διέπουν και στο διεθνές δίκαιο και να διατηρήσει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του 

συνόλου των δράσεών της. Σηµείωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

έχει ουσιαστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή και να εδραιωθεί ως η Ευρωπαϊκή 

Ένωση της ειρήνης, της δηµοκρατίας, της αλληλεγγύης και της αειφόρου ανάπτυξης. 

 
75. Μιλώντας για την κοινωνική πτυχή του ίδιου ερωτήµατος, ο Πρόεδρος της 

Βουλής ανέφερε ότι το κοινωνικό όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

διευρυνθεί και να ανατρέψει την παρούσα κατάσταση, σύµφωνα µε την οποία η 

οικονοµική σύγκλιση και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν την ουσία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης εις βάρος της κοινωνικής προόδου. Ο Πρόεδρος της Βουλής  τόνισε 

επίσης την ανάγκη σαφών και δυναµικών δράσεων που να στοχεύουν στην 

προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και την ανάγκη εµπλοκής οργανωµένων 

συνόλων πολιτών στη διαδικασία διαβούλευσης για τα κοινωνικά ζητήµατα και τις 

προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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76. Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τοποθετήθηκε επί της οικονοµικής πτυχής του 

θέµατος, σηµειώνοντας ότι κάθε πολιτική οικονοµικής σύγκλισης θα πρέπει να 

βασίζεται στην κοινωνική πρόοδο και την προστασία της οικονοµικής και κοινωνικής 

συνοχής. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

χαιρέτισε επίσης τις προσπάθειες που διεξάγονται για καταπολέµηση των 

περιφερειακών και οικονοµικών ανισορροπιών µεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών και 

υπογράµµισε τη σηµασία των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης για τη διατήρηση της 

ευηµερίας της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη 

προβληµατισµού επί της Στρατηγικής της Λισαβόνας, αφού δεν έχει επιτευχθεί ο 

στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική, βασισµένη στη 

γνώση, οικονοµία. 

 
77. Ο Πρόεδρος της Βουλής συµµετείχε επίσης στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγµατοποιήθηκε 

µεταξύ 24ης και 27ης Μαΐου 2007 στην Μπρατισλάβα. Οι συµµετέχοντες στη 

∆ιάσκεψη ασχολήθηκαν, µεταξύ άλλων, µε το Μέλλον της Ευρώπης, τη συνεργασία 

µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

ανάπτυξη της εθνικής ευρωπαϊκής συνείδησης και την παροχή στήριξης και βοήθειας 

προς τις νέες ή αποκατασταθείσες ∆ηµοκρατίες. 

 
78. Κατά τη διάρκεια παρέµβασής του για το θέµα “Το Μέλλον της Ευρώπης”, ο 

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρθηκε στη σηµασία του ρόλου των 

εθνικών κοινοβουλίων. Έχοντας ευθύνη προς τους πολίτες και όντας εκφραστές της 

λαϊκής βούλησης, οι κοινοβουλευτικοί, ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, πρέπει να 

αφουγκραστούν περισσότερο τους πολίτες, να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και 

στα οράµατά τους και να συµβάλουν στην οικοδόµηση του Μέλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε πιο ανθρωποκεντρικά θεµέλια. Ο Πρόεδρος της 

Βουλής αναφέρθηκε επίσης στις µελλοντικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σηµειώνοντας ότι, παρ’ όλο που οι πόρτες δεν πρέπει να κλείσουν για νέα µέλη, τα 

κράτη που επιθυµούν να καταστούν πλήρη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

πρέπει να σέβονται τις αρχές της Ένωσης και να πληρούν τα κριτήρια που έχουν 

τεθεί χωρίς να αναµένουν εκπτώσεις σε θέµατα αρχών. 
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∆ιάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) 
79. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε στις ∆ιασκέψεις των Προέδρων των 

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) που πραγµατοποιήθηκαν στο Ελσίνκι στις 10 και 11 

Σεπτεµβρίου 2006, στο Βερολίνο στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2007 και στη 

Λισαβόνα στις 9 και 10 Ιουλίου 2007. Επίσης, η Βουλή συµµετείχε στην 36η και στην 

37η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 

Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 19ης και 

21ης Νοεµβρίου 2006 στο Ελσίνκι και µεταξύ 13ης και 15ης Μαΐου 2007 στο Βερολίνο, 

αντίστοιχα.  

 
80. Ανάµεσα στα βασικά θέµατα που απασχόλησαν την 36η ∆ιάσκεψη της COSAC 

υπήρξαν ο έλεγχος στη βάση των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, οι δραστηριότητες και οι προτεραιότητες της φινλανδικής 

προεδρίας, η επισκόπηση του Προγράµµατος της Χάγης, καθώς και το θέµα της 

Βόρειας ∆ιάστασης και των Σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

 
81. Στα πλαίσια της Συνεισφοράς της COSAC, η οποία υιοθετήθηκε κατά την 36η 

∆ιάσκεψη, καλωσορίζεται η υλοποίηση της δέσµευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για άµεση διαβίβαση προς τα εθνικά κοινοβούλια των νοµοθετικών προτάσεων και 

των εγγράφων διαβούλευσης, γεγονός το οποίο ενισχύει την άσκηση 

κοινοβουλευτικού ελέγχου από πλευράς των εθνικών κοινοβουλίων. Επίσης, 

καλωσορίζεται η δέσµευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λαµβάνει υπόψη τις 

απόψεις των εθνικών κοινοβουλίων, ειδικότερα σε σχέση µε τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Πρόσθετα, στο κείµενο της Συνεισφοράς 

γίνεται αναφορά στο Μέλλον της Ευρώπης και στην ανάγκη να γίνουν ενέργειες για 

επίτευξη µιας συνταγµατικής διευθέτησης, την αναζωογόνηση της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την εργοδότηση και παράλληλα εκφράζεται η 

υποστήριξη της ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  Ακόµα γίνεται ευρεία αναφορά στην ανάγκη ανάπτυξης και 

καλύτερης συνεργασίας στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 

δικαιοσύνης, καθώς και της βελτίωσης του τρόπου λήψης και εφαρµογής 

αποφάσεων σε σχέση µε το χώρο αυτό και υποστηρίζεται η ανάπτυξη ενός 
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εποικοδοµητικού διαλόγου µε τη Ρωσία για την επίτευξη µιας νέας συµφωνίας 

συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 
82. Περαιτέρω, κατά την 37η ∆ιάσκεψη της COSAC συζητήθηκαν οι τρόποι για 

µελλοντική αξιολόγηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ο 

ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των κλιµατικών αλλαγών και της 

προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και το Μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, 

συζητήθηκαν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τους γείτονές της στα 

ανατολικά (Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία), όπως και το θέµα της 

Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Έτος 2008. 

 
83. Στα πλαίσια της Συνεισφοράς της COSAC και αναφορικά µε το θέµα του 

Μέλλοντος της Ευρώπης, η ∆ιάσκεψη υπογραµµίζει τη σηµασία της ∆ιακήρυξης του 

Βερολίνου και εκφράζει την ελπίδα ότι η ∆ιακήρυξη θα δώσει νέα ώθηση στην 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επίσης, καλωσορίζονται οι προσπάθειες της γερµανικής 

προεδρίας για επανατοποθέτηση του θέµατος της Συνταγµατικής Συνθήκης στην 

ευρωπαϊκή ηµερήσια διάταξη και την επίτευξη ενός συνταγµατικού διακανονισµού 

πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009. 

 
84. Αναφορικά µε τη συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Συµβούλιο και σχετικά µε τη βελτίωση του µηχανισµού άµεσης 

διαβίβασης εγγράφων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα εθνικά κοινοβούλια, η 

COSAC προτείνει όπως δηµιουργηθεί διαδικασία παρουσίασης των εγγράφων 

διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλωσορίζει τις προσπάθειες της 

Επιτροπής για αποστολή προς τα εθνικά κοινοβούλια αιτιολογηµένων απαντήσεων 

σε σχέση µε τις παρατηρήσεις τους, καθώς και περαιτέρω επεξηγήσεων επί των 

νοµοθετικών της προτάσεων.  

 
85. Εξάλλου, κατά την 36η και την 37η ∆ιάσκεψη της COSAC αξιολογήθηκε η 

διεξαγωγή από τις αρµόδιες Επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών 

κοινοβουλίων της άσκησης ελέγχου της εφαρµογής των αρχών της επικουρικότητας 

και της αναλογικότητας σε δύο νοµοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

µε βάση τις υφιστάµενες αρµοδιότητες που δίδονται στα εθνικά κοινοβούλια από το 

Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άµστερνταµ για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. 

Αναφορικά µε τη συνέχιση των ασκήσεων ελέγχου, αποφασίστηκε ότι η επιλογή των 
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επόµενων θεµάτων θα πρέπει να βασιστεί στο Νοµοθετικό Πρόγραµµα και στο 

Πρόγραµµα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
86. Επίσης, στα πλαίσια των επαφών και της συνεργασίας της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων µε τις Επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

των εθνικών κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη 

αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο 

Ταλίν της Εσθονίας µεταξύ 15ης και 18ης Νοεµβρίου 2006.   

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

Βουλή συµµετείχε στην 3η Σύνοδο της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, που πραγµατοποιήθηκε στην Τύνιδα µεταξύ 16ης και 18ης Μαρτίου 

2007. Βασικό θέµα της Συνόδου υπήρξε ο ∆ιάλογος µεταξύ Πολιτισµών.  

 
88. Εξάλλου, στα πλαίσια της Συνόδου, συνεδρίασαν οι τρεις επιτροπές της 

Συνέλευσης, η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων, η Επιτροπή Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών 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 

∆ικαιώµατα των Γυναικών στις Ευρωµεσογειακές Χώρες. Οι επιτροπές υπέβαλαν 

προσχέδια ψηφισµάτων στην Ολοµέλεια προς υιοθέτηση. 

 
89. Στο κείµενο της Τελικής ∆ιακήρυξης της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης επαναβεβαιώνεται η επιθυµία των Ευρωµεσογειακών Εταίρων για 

επίλυση της αραβοϊσραηλινής διένεξης σύµφωνα µε τα σχετικά ψηφίσµατα του 

Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και τον Οδικό Χάρτη. Στο ίδιο κείµενο 

εκφράζεται η στήριξη των συµµετεχόντων κρατών προς τον παλαιστινιακό λαό και 

τους θεσµούς τους οποίους η Παλαιστινιακή Αρχή οικοδοµεί, καθώς και υποστήριξη 

στην ανοικοδόµηση του Λιβάνου. Γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη 

καταπολέµησης της τροµοκρατίας και της φτώχιας, καθώς και στην αντιµετώπιση 

θεµάτων που αφορούν στην µετανάστευση, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και τις 

οικολογικές καταστροφές. Σηµειώνεται ότι την προεδρία της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ανέλαβε από το Μάρτιο του 2007 µέχρι το Μάρτιο του 

2008 η Ελλάδα.  
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90. Περαιτέρω, η Βουλή εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Προαγωγής 

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

πραγµατοποιήθηκε στις 6 Νοεµβρίου 2006 και στις 26 Φεβρουαρίου 2007 στη Ρώµη, 

στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Εκπαίδευσης, που πραγµατοποιήθηκε στις 23 

Νοεµβρίου 2006 στην Τύνιδα, καθώς και στις συνεδρίες της Επιτροπής Πολιτικών 

Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, που πραγµατοποιήθηκαν 

στις 25 Ιανουαρίου, την 1η Μαρτίου και στις 2 Ιουλίου 2007 στις Βρυξέλλες. 

 
91. Οι Κύπριοι βουλευτές που συµµετείχαν στις δραστηριότητες της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης είχαν την ευκαιρία µε παρεµβάσεις 

τους να αναφερθούν στο κυπριακό πρόβληµα. Υπογράµµισαν ότι  το Κυπριακό θα 

πρέπει να επιλυθεί σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσµατα του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και το κοινοτικό κεκτηµένο. Επίσης, αναφέρθηκαν 

στην ανάγκη επίλυσης όλων των µακροχρόνιων άλυτων προβληµάτων στην περιοχή 

της Μεσογείου, όπως είναι το Κυπριακό, έτσι ώστε να υπάρξει διαρκής ειρήνη και 

ασφάλεια στην ανατολική περιοχή της Μεσογείου. Εξάλλου, οι Κύπριοι βουλευτές 

έκαναν αναφορά στη συµβολή της Κύπρου στην αναβάθµιση του ρόλου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, προωθώντας τους στόχους της 

ευρωµεσογειακής συνεργασίας και διαδραµατίζοντας ρόλο “γέφυρας” µεταξύ της 

Ευρώπης και των χωρών της Μέσης Ανατολής.   

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

συνόδους της Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2006 και τον 

Ιανουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2007.  Τα µέλη της κυπριακής 

αντιπροσωπίας συµµετείχαν επίσης σε µεγάλο αριθµό συνεδριάσεων επιτροπών, 

υποεπιτροπών και πολιτικών οµάδων της Συνέλευσης.  Μέλος της αντιπροσωπίας 

συµµετείχε επίσης σε συνεδρίες του προεδρείου της ΚΣΣΕ υπό την ιδιότητα της 1ης 

Αντιπροέδρου της Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων και Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ.   

 
93. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 

συνέχισαν το έργο της ενηµέρωσης βουλευτών άλλων εθνικών αντιπροσωπιών   για 

την κατάσταση στην Κύπρο,  την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για επίλυση 
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του κυπριακού προβλήµατος και για τους λόγους µη εφαρµογής της Συµφωνίας της 

8ης Ιουλίου 2006.    

 
94. Συνέχισαν επίσης να ενηµερώνουν µέλη της Συνέλευσης για την ανάγκη 

πλήρους συµµόρφωσης της Τουρκίας στην απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) στη διακρατική προσφυγή “Κύπρος v Τουρκίας”, 

για τον σφετερισµό ελληνοκυπριακών περιουσιών από το κατοχικό καθεστώς και για 

τη καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς στα κατεχόµενα. Τόσο τα θέµατα 

αυτά όσο και άλλα θέµατα που απορρέουν από τις διάφορες πτυχές του κυπριακού 

προβλήµατος συνεχίζουν να απασχολούν τα αρµόδια όργανα της Συνέλευσης, 

καθώς και διάφορες επιτροπές της.  Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας µίλησαν 

επίσης ενώπιον της Ολοµέλειας για  θέµατα αυξηµένου ενδιαφέροντος που 

απασχόλησαν τη Συνέλευση. 

 
95. Τον Οκτώβριο του 2006, κατά τη διάρκεια του 4ου Μέρους της Συνόδου 2006 

της ΚΣΣΕ, µέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε στην Ολοµέλεια, εκ µέρους της 

Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών, υπό την ιδιότητά της ως 

εισηγήτρια για το θέµα της ανάγκης σύζευξης της επαγγελµατικής και οικογενειακής 

ζωής, την έκθεσή της για το θέµα αυτό. 

 
96. Κατά την ίδια περίοδο υιοθετήθηκε από την Ολοµέλεια της ΚΣΣΕ το ψήφισµα 

1516 (2006) για το θέµα της εφαρµογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆).  Στο ψήφισµα αναφέρεται µεταξύ 

άλλων πως η Τουρκία δεν έχει ακόµη συµµορφωθεί πλήρως προς την απόφαση του 

∆ικαστηρίου στη διακρατική προσφυγή “Κύπρος v Τουρκίας”, τόσο σε σχέση µε το 

θέµα των Κυπρίων αγνοουµένων όσο και µε τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων των 

Ελληνοκυπρίων εγκλωβισµένων.  Εκφράζεται επίσης η έντονη ανησυχία της 

Συνέλευσης για τις περιουσίες των προσφύγων  και υπογραµµίζεται η τεράστια 

σηµασία της υιοθέτησης µέτρων συµµόρφωσης από την Τουρκία, που, όπως 

αναφέρεται, θα αποτελούν χειροπιαστή συνεισφορά στην επίλυση του κυπριακού 

προβλήµατος. 
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97. Κατά την ίδια περίοδο µέλος επίσης της αντιπροσωπίας  κατέθεσε  προσχέδιο 

ψηφίσµατος µε θέµα την αναζωογόνηση της παλαιστινιακής οικονοµίας.  

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

της ΚΣΣΕ,  µέλος της αντιπροσωπίας ορίστηκε εισηγήτρια για τα θέµατα “Η ανάλυση 

της κατανοµής των δαπανών του προϋπολογισµού στη βάση των αναγκών των 

πολιτικών οµάδων”, “Ο Οργανισµός Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και η 

παγκόσµια οικονοµία” και “Επαγγελµατική επιµόρφωση και εκπαίδευση: 

Ουσιαστικός παράγοντας για µακροχρόνια εργοδότηση”. 

 
99. Από τις 19 ως τις 22 Φεβρουαρίου 2006 ο Πρόεδρος της ΚΣΣΕ κ. Rene van der 

Linden πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην Κύπρο, κατόπιν πρόσκλησης του 

Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια.  Κατά τη διάρκεια 

των επαφών του κ. Van der Linden στην Κύπρο αντηλλάγησαν απόψεις για τις 

προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς στα κατεχόµενα, για το θέµα της διάνοιξης της οδού Λήδρας και για 

άλλα θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος.    

 
100. Τον Απρίλιο του 2007, κατά τη διάρκεια του 2ου Μέρους της Συνόδου 2007 της 

ΚΣΣΕ,  το µέλος της αντιπροσωπίας και εισηγητής  εκ µέρους της Επιτροπής 

Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για το θέµα της κατάστασης των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων στην Ευρώπη, παρουσίασε στην Ολοµέλεια την έκθεσή 

του και σχετικό προσχέδιο  ψηφίσµατος και Σύστασης.   Το ψήφισµα, που 

υιοθετήθηκε, και που πήρε τον αύξοντα αριθµό 1547 (2007), αναφέρεται µεταξύ 

άλλων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, τις λεγόµενες “µαύρες τρύπες”, όπως 

είναι το βόρειο µέρος της Κύπρου, όπου οι µηχανισµοί του Συµβουλίου της 

Ευρώπης εφαρµογής των ανθρώπινων δικαιωµάτων δεν µπορούν να εφαρµοστούν 

αποτελεσµατικά.  Στο κείµενο της σχετικής έκθεσης  γίνονται αναφορές στο υπό 

τουρκική κατοχή βόρειο µέρος της Κύπρου, στις σχετικές αποφάσεις του Ε∆Α∆, στις 

παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων των Κυπρίων και στο θέµα της 

διακρίβωσης της τύχης των αγνοουµένων.   
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101. Το ίδιο µέλος παρουσίασε επίσης για υιοθέτηση από την Ολοµέλεια προσχέδιο 

ψηφίσµατος και Σύστασης  για το θέµα  της αµεροληψίας της δικαιοσύνης σε 

ποινικές υποθέσεις που αφορούν κατασκοπία ή αποκάλυψη κρατικών µυστικών.     

 
102. Κατά τη διάρκεια της ίδιας Συνόδου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του 

Προέδρου της ΚΣΣΕ κ. Rene van der Linden, κατόπιν αιτήµατος του ιδίου, µε τους 

επικεφαλής των αντιπροσωπιών της Κύπρου, της Ελλάδας, της Τουρκίας και µε τον 

ένα εκ των δύο εκπροσώπων της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην ΚΣΣΕ.  Κατά τη 

συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις για την πρόοδο που επιτεύχθηκε επί θεµάτων 

που τέθηκαν κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Συνέλευσης στην Κύπρο και 

γενικότερα για την παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό.  

 
103. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, που 

πραγµατοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2007 στο Βελιγράδι, ο εισηγητής εκ µέρους της 

Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της Συνέλευσης για το θέµα της 

κατάστασης των κατοίκων των βρετανικών βάσεων Ακρωτηρίου και ∆εκέλειας, 

Ελβετός βουλευτής κ. Andreas Gross, παρουσίασε προς υιοθέτηση από τα µέλη της 

επιτροπής το προσχέδιο ψηφίσµατος της έκθεσής του για το θέµα αυτό.  Ο κ. Gross 

είχε πραγµατοποιήσει σχετική επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο από τις 12 ως τις 15 

Νοεµβρίου 2006.  

 
104. Το ψήφισµα, όπως εγκρίθηκε από τη Μόνιµη Επιτροπή, καλεί µεταξύ άλλων τις 

αρχές των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο να εξετάσουν το ενδεχόµενο 

µετακίνησης του διαύλου της βρετανικής αεροπορικής βάσης Ακρωτηρίου ή/και να 

χρηµατοδοτήσουν την εφαρµογή µέτρων κατά του θορύβου που προκαλούν τα 

βρετανικά αεροσκάφη.  Το ψήφισµα καλεί επίσης τις αρχές των βρετανικών βάσεων 

όπως, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των κατοίκων Ακρωτηρίου, συνεχίσουν 

τις διαβουλεύσεις τους µε την κυπριακή κυβέρνηση για τη θέσπιση νέων κανονισµών 

ανάπτυξης των περιουσιών των κατοίκων των περιοχών αυτών και λάβουν τα 

απαραίτητα µέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους  στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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105. Τον Ιούνιο του 2007, κατά τη διάρκεια του 3ου Μέρους της Συνόδου 2007 της 

ΚΣΣΕ, ο εισηγητής εκ µέρους της Πολιτικής Επιτροπής για το θέµα της κατάστασης 

στην Κύπρο, Γερµανός βουλευτής κ. Joachim Horster, παρουσίασε το προσχέδιο 

µνηµονίου του για την κατάσταση στην Κύπρο.    

Στη συζήτηση που ακολούθησε, κατά τη διάρκεια της οποίας η πλευρά µας 

επισήµανε και συγκεκριµένα σηµεία ή/και αναφορές στο προσχέδιο του µνηµονίου τα 

οποία χρήζουν αλλαγών ενόψει του καταρτισµού µελλοντικής έκθεσης του εισηγητή, 

η θέση µας για αναβολή της συζήτησης έκθεσης για την Κύπρο σε επίπεδο 

ολοµέλειας για χρονική στιγµή µετά το Φεβρουάριο του 2008 έγινε αποδεκτή.  

 
106. Κατά την ίδια Σύνοδο µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας κατέθεσε εκ µέρους 

της αντιπροσωπίας Γραπτή ∆ήλωση για το θέµα της παράνοµης εκµετάλλευσης των 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στο κατεχόµενο µέρος της Κύπρου.  Η Γραπτή 

∆ήλωση, την οποία προσυπέγραψε µεγάλος αριθµός ξένων βουλευτών µελών της 

ΚΣΣΕ, καταδικάζει ανεπιφύλακτα τέτοιες παράνοµες πράξεις και δηλώνει πως, 

σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και το Ε∆Α∆, οι 

εκτοπισθέντες Ελληνοκύπριοι διατηρούν το απόλυτο δικαίωµα στις περιουσίες τους 

που βρίσκονται στα κατεχόµενα.  Εκφράζεται επίσης η πεποίθηση πως η πολιτική 

αυτή στοχεύει στη δηµιουργία νέων τετελεσµένων, µε δυσµενείς  συνέπειες στις 

προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.   

 
107. Κατά την ίδια περίοδο µέλος της αντιπροσωπίας  απέστειλε επιστολή και 

ενηµερωτικό υλικό για την παράνοµη εκµετάλλευση των ελληνοκυπριακών 

περιουσιών στα κατεχόµενα στους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπιών της 

ΚΣΣΕ.  

 
108. Σηµαντική θεωρείται επίσης και η συµµετοχή των µελών της κυπριακής 

αντιπροσωπίας στα προεδρεία των επιτροπών και των πολιτικών οµάδων της ΚΣΣΕ.  

Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συνεχίζουν να κατέχουν σηµαντικά αξιώµατα 

στις πολιτικές οµάδες και επιτροπές της ΚΣΣΕ.  Συγκεκριµένα, κατέχουν αξιώµατα 

όπως την αντιπροεδρία της πολιτικής οµάδας της Ενωµένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς 

και συµµετοχή στο διευρυµένο προεδρείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, καθώς 

επίσης και την 1η αντιπροεδρία της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων και 

Ανάπτυξης.  Επίσης δύο µέλη της αντιπροσωπίας ορίστηκαν εκπρόσωποι των 
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πολιτικών τους οµάδων στην Επιτροπή Τήρησης των Υποχρεώσεων και 

∆εσµεύσεων των Χωρών Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης.  

 
∆ιακοινοβουλευτική Ένωση 
109. Τετραµελής αντιπροσωπία της Βουλής συµµετείχε στην 115η Συνέλευση της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 16 ως τις 

18 Οκτωβρίου 2006.  Τα κύρια θέµατα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση και για τα 

οποία υιοθετήθηκαν σχετικά ψηφίσµατα ήταν η συνεργασία των κοινοβουλίων µε τα 

Ηνωµένα Έθνη για την προώθηση της παγκόσµιας ειρήνης, ο ρόλος των 

κοινοβουλίων στην επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας, καθώς και το θέµα 

των αγνοούµενων προσώπων στον κόσµο.  Οι Κύπριοι βουλευτές στις οµιλίες τους 

αναφέρθηκαν σε πτυχές του κυπριακού προβλήµατος.  Εξάλλου, αντιπροσωπία της 

Βουλής συµµετείχε και στη 116η Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, η 

οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 29 Απριλίου ως τις 4 Μαΐου 2007 στην Ινδονησία.   

Κύρια θέµατα της συζήτησης ήταν η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική κατάσταση 

στον κόσµο, η ειρηνική συνύπαρξη µεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων, η απασχόληση 

σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης, η προώθηση ίσων δικαιωµάτων µέσω 

δηµοκρατικών διαδικασιών, καθώς και η καταπολέµηση της τροµοκρατίας.  Για όλα 

τα θέµατα που συζητήθηκαν υιοθετήθηκαν σχετικά ψηφίσµατα. 

 
110. Στη διάρκεια των εργασιών της 116ης Συνέλευσης πραγµατοποιήθηκε και η 

καθιερωµένη ετήσια συνάντηση µεταξύ της αντιπροσωπίας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και εκπροσώπων τουρκοκυπριακών πολιτικών κοµµάτων, στα 

πλαίσια της συνεδρίας της τριµελούς Οµάδας της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για 

την Κύπρο.  Πέραν των απαράδεκτων τοποθετήσεών τους για το κυπριακό 

πρόβληµα, οι Τουρκοκύπριοι εκπρόσωποι έθεσαν θέµα αναβάθµισης της παρουσίας 

τους στη ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση, µε δικαίωµα να προσφωνούν την Ολοµέλεια 

της Συνέλευσης (Μέχρι σήµερα απλώς παρακολουθούν τις συζητήσεις στην 

Ολοµέλεια, οι οποίες είναι ανοιχτές, ως µέλη του κοινού).  Οι Κύπριοι βουλευτές 

αντέκρουσαν τους ισχυρισµούς των Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων για το Κυπριακό 

και ανέπτυξαν τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να υπάρξει αναβαθµισµένη 

παρουσία των Τουρκοκυπρίων στην Ένωση, µε αποτέλεσµα το τουρκοκυπριακό 

αίτηµα να απορριφθεί.   
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111. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε επίσης σε διάφορα σεµινάρια 

που οργάνωσε η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση στην έδρα της στη Γενεύη.  Από τις 25 

ως τις 27 Σεπτεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκε το σεµινάριο για τις 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, µε συζήτηση θεµάτων που 

άπτονται των δικαιωµάτων των πολιτών, αλλά και της λειτουργίας του ∆ιεθνούς 

Ποινικού ∆ικαστηρίου.  Στις 19 Οκτωβρίου 2006 οργανώθηκε σεµινάριο µε θέµα την 

εφαρµογή της Σύµβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων Εναντίον 

των Γυναικών, ενώ από τις 4 ως τις 6 ∆εκεµβρίου 2006 η Βουλή εκπροσωπήθηκε 

στο σεµινάριο για το ρόλο των αρµόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών στην 

προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.  Η εκπρόσωπος της Βουλής 

προσκλήθηκε ως µία από τους κύριους οµιλητές στο σεµινάριο.  Σε όλα τα σεµινάρια 

υιοθετήθηκαν κείµενα Συστάσεων. 

 
112. Εξάλλου, η Βουλή συµµετείχε σε κοινοβουλευτική συνάντηση που 

πραγµατοποιήθηκε από τις 29 Οκτωβρίου ως την 1η Νοεµβρίου 2006 στο Κατάρ, µε 

θέµα τις νέες δηµοκρατίες.  Στη συνάντηση πήρε µέρος µεγάλος αριθµός 

κοινοβουλίων από όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων και κοινοβουλίων πολλών 

ισλαµικών χωρών.  Η συνάντηση υιοθέτησε Τελική ∆ιακήρυξη. 

 
113. Στις 10 και 11 Σεπτεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκε στο Αµµάν, υπό την αιγίδα 

της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, η ιδρυτική σύνοδος της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Μεσογείου, µε τη συµµετοχή και αντιπροσωπίας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  Η σηµαντική αυτή εξέλιξη υπήρξε επιστέγασµα προσπαθειών που 

καταβλήθηκαν από τη ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση τα τελευταία χρόνια.  Ο νέος 

οργανισµός είναι ο µόνος στον οποίο συµµετέχουν εθνικά κοινοβούλια από όλα 

σχεδόν τα κράτη της Μεσογείου και από φέτος θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος 

διακοινοβουλευτικός οργανισµός, µε κύριο στόχο, όπως αναφέρεται στην Τελική 

∆ιακήρυξη, την προώθηση της ειρήνης και του διαλόγου στην περιοχή, καθώς και 

τον τερµατισµό κάθε µορφής ξένης κατοχής.   

 
114. Σηµειώνεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνέχισαν να 

αναπτύσσονται οι σχέσεις της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης µε τον Οργανισµό 

Ηνωµένων Εθνών.  Στα πλαίσια αυτά, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε 

ψήφισµα για τη συνεργασία των δύο οργανισµών.  Τα κοινοβούλια που µετέχουν στη 

∆ιακοινοβουλευτική Ένωση έχουν φτάσει τα εκατό σαράντα επτά (147). 
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Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου 
115. Στις 10 και 11 Σεπτεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της 

Ιορδανίας Αµµάν η ιδρυτική σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Μεσογείου, στην οποία συµµετείχε και η Βουλή των Αντιπροσώπων.  Στη σύνοδο 

συµµετείχαν όλες σχεδόν οι µεσογειακές χώρες. 

 
116. Η Συνέλευση υιοθέτησε οµόφωνα το καταστατικό της και τον προσωρινό 

κανονισµό λειτουργίας της.  Εξέλεξε τον Πρόεδρό της για τα επόµενα δύο χρόνια, 

καθώς επίσης και τους προέδρους των τριών Μόνιµων Επιτροπών της (Πολιτικής 

και Ασφάλειας - Οικονοµικών, Κοινωνίας και Περιβάλλοντος - ∆ιαλόγου µεταξύ 

Πολιτισµών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων).  Έδρα της Συνέλευσης ορίστηκε όπως 

είναι η Μάλτα.   

 
117. Η Συνέλευση υιοθέτησε οµόφωνα την Τελική της ∆ιακήρυξη, η οποία 

περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ότι η Συνέλευση, για να πετύχει τους στόχους που έχει 

θέσει, δηλαδή την ασφάλεια και την ειρήνη, θα πρέπει να εργαστεί για να θέσει τέρµα 

σε κάθε µορφή κατοχής στην περιοχή. 

 
118. Σηµειώνεται ότι η προσπάθεια της τουρκικής αντιπροσωπίας για συµµετοχή 

στις εργασίες της Συνέλευσης των Τουρκοκυπρίων ως “Συνδεδεµένο Μέλος” υπήρξε 

ανεπιτυχής, ύστερα από τις ενέργειες των µελών της κυπριακής κοινοβουλευτικής 

αντιπροσωπίας. 

 
119. Οι εργασίες της πρώτης συνόδου των Μόνιµων Επιτροπών της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου πραγµατοποιήθηκαν στη Γενεύη στις 

27 και 28 Μαρτίου 2007.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε µε τρεις (3) 

βουλευτές. 

 
120. Στις τρεις Μόνιµες Επιτροπές υιοθετήθηκαν τα προσχέδια ψηφισµάτων τα 

οποία παραπέµφθηκαν για υιοθέτηση στην Ολοµέλεια της Συνέλευσης, οι εργασίες 

της οποίας θα διεξαχθούν τον ερχόµενο Νοέµβριο στη Μάλτα. 

• Επιτροπή για τη Συνεργασία σε Θέµατα Πολιτικής και Ασφάλειας: προσχέδιο 

ψηφίσµατος για το µεσανατολικό πρόβληµα. 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 42

• Επιτροπή για τη Συνεργασία σε Οικονοµικά, Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά 

Θέµατα: προσχέδιο ψηφίσµατος για τη διαχείριση των µεταναστευτικών 

ρευµάτων και την από κοινού ανάπτυξη στη Μεσόγειο προς αµοιβαίο όφελος. 

• Επιτροπή για το ∆ιάλογο µεταξύ Πολιτισµών και για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: 

προσχέδιο ψηφίσµατος για το ρόλο των κοινοβουλίων στην προώθηση της 

γνώσης γύρω από τους µεγαλύτερους πολιτισµούς και θρησκείες στη λεκάνη 

της Μεσογείου και την ανάπτυξη του διαλόγου µεταξύ τους. 

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

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου (Commonwealth Parliamentary Association, CPA) 

συµµετείχε µε κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες του στις εργασίες της 52ης 

Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του CPΑ και στην 38η Περιφερειακή ∆ιάσκεψη του 

Συνδέσµου και ανέλαβε τη διοργάνωση της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του CPA τον Απρίλιο του 2007 στην Κύπρο. 

 
122. Κοινοβουλευτική αντιπροσωπία πήρε µέρος στις εργασίες της 52ης Παγκόσµιας 

∆ιάσκεψης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Νιγηρία το Σεπτέµβριο του 2006.  Κύριο 

θέµα της ∆ιάσκεψης ήταν το επίπεδο δηµοκρατικής διακυβέρνησης και αντιλήψεων 

του κοινού για τα κοινοβούλια στην Κοινοπολιτεία.  Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν, 

µεταξύ άλλων, θέµατα που αφορούσαν στο ρόλο των κοινοβουλευτικών για στήριξη 

των ορφανών παιδιών µε γονείς θύµατα του AIDS, την καταπολέµηση της 

οικογενειακής βίας, την παράνοµη µετανάστευση, την αλλαγή των κλιµατολογικών 

συνθηκών, τις συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις και το ρόλο των βουλευτών στην 

προώθηση της σωστής διακυβέρνησης.  Κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης 

πραγµατοποιήθηκε συνεδρία των γυναικών βουλευτών της Κοινοπολιτείας 

(Commonwealth Women Parliamentarians,  CWP), στην οποία η κ. Ελένη 

Θεοχάρους, ως µέλος, παρουσίασε έκθεση πεπραγµένων για τις δραστηριότητες της 

περιφέρειας στην οποία ανήκει η Κύπρος (Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου) σε 

θέµατα που αφορούν το CWP.   

 
123. Τέλος, αναφέρεται ότι κατά τη Γενική Συνέλευση της Ολοµέλειας του Συνδέσµου 

επικυρώθηκε ο διορισµός του νέου γενικού γραµµατέα του CPA δόκτορος William F. 

Shija, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
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124. Η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του CPA φιλοξενήθηκε στη Λεµεσό 

µεταξύ 16ης και 21ης Απριλίου 2007.  Πέραν της εν λόγω επιτροπής, συνήλθε και η 

Οµάδα Εργασίας του Συνδέσµου στις 14 και 15 Απριλίου 2007.  Στις συνεδρίες 

συµµετείχαν πέραν των εβδοµήντα (70) εκπροσώπων από όλες τις περιφέρειες του 

CPA, πολλοί από τους οποίους ήταν Πρόεδροι κοινοβουλίων.  Κατά τις συνεδρίες 

συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν τις λειτουργίες του Συνδέσµου, κυρίως στους 

τοµείς του προϋπολογισµού και του προγραµµατισµού.  Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 

∆ηµήτρης Χριστόφιας προσφώνησε τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 

17 Απριλίου 2007.  Μετά το πέρας των εργασιών της συνεδρίας, το CPA εξέδωσε 

επίσηµο ανακοινωθέν, στο οποίο, µεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον Κυπριακό Κλάδο 

του  CPA για τη διοργάνωση και φιλοξενία και έκανε θετικές αναφορές στο κυπριακό 

πρόβληµα.  Σηµειώνεται επίσης ότι στο περιθώριο της συνεδρίας οι αξιωµατούχοι 

του Συνδέσµου έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και τον 

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Είχαν επίσης συνάντηση µε τον 

Υπουργό Εξωτερικών. 

 
125. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε επίσης στην 38η Περιφερειακή 

∆ιάσκεψη των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου το Μάιο του 2007, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στο Μπέλφαστ.   Στη ∆ιάσκεψη πήραν µέρος αντιπροσωπίες 

από τη Βρετανία, το Τζέρσυ, τη Μάλτα, το Γιβραλτάρ, τη Σκωτία, την Ουαλία, τα 

Νησιά της Μάγχης, τα Νησιά Φώκλαντ, τη Νήσο Μαν και τη Νήσο της Αγίας Ελένης, 

που αποτελούν µέλη της συγκεκριµένης περιφέρειας, καθώς και ειδικοί οµιλητές για 

παρουσιάσεις των θεµάτων υπό συζήτηση.  Επίκεντρο της ∆ιάσκεψης αποτέλεσε το 

θέµα των προκλήσεων σε θέµατα ισότητας, όπως ισότητα στην εκπαίδευση, σε 

σχέση µε τις φυλές και τα φύλα, καθώς και τις ίσες ευκαιρίες στα άτοµα µε 

αναπηρίες.  Πιο συγκεκριµένα, σε αυτά τα πλαίσια έγιναν αναφορές για τη βία και 

την εµπορική εκµετάλλευση των γυναικών, το ρόλο των ανεπτυγµένων χωρών στην 

προώθηση της ανάπτυξης στις αναπτυσσόµενες χώρες, το µελλοντικό ρόλο της 

κοινωνίας των πολιτών και την προβολή των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για τις 

πραγµατικότητες της κοινωνικής σύνθεσης.  Ειδική µνεία έγινε από το γενικό 

γραµµατέα του CPA δόκτορα Shija στον Κυπριακό Κλάδο για την εξαίρετη, όπως τη 

χαρακτήρισε, διοργάνωση της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Κύπρο 

τον Απρίλιο του 2007. 
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Koινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 
126. Η τριµελής αντιπροσωπία της Βουλής στην ΚΣ ΟΑΣΕ συµµετέσχε στη 17η 

Ετήσια Σύνοδο της Συνέλευσης µε θέµα την εφαρµογή των δεσµεύσεων του ΟΑΣΕ, 

η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Κίεβο µεταξύ 5ης και 9ης Ιουλίου 2007.  

Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας διατήρησαν µια ουσιαστική συµµετοχή στις 

διάφορες δραστηριότητες της Συνέλευσης, επιδιώκοντας την προβολή, αναλόγως 

των θεµάτων που συζητούνταν, της Κύπρου και, όπου υπήρχε δυνατότητα, του 

κυπριακού προβλήµατος και της ανάγκης επίλυσής του σύµφωνα µε το διεθνές 

δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ.  

 
127. Σε συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια στην Επιτροπή Πολιτικών Θεµάτων 

και Ασφάλειας καταγγέλθηκε η Τουρκία για την αµφισβήτηση του κυρίαρχου και 

νόµιµου δικαιώµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να καθορίσει την αποκλειστική 

οικονοµική της ζώνη, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και της υποχρέωσης 

όλων των κρατών να διατηρούν σχέσεις καλής γειτονίας. Σηµειώθηκαν, περαιτέρω, 

οι καλές επιδόσεις της Κύπρου σε ό,τι αφορά στη χρήση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και, συναφώς, η βράβευση της χώρας µας από τη ∆ιεθνή Υπηρεσία 

Ενέργειας και το Παγκόσµιο ∆ίκτυο Ανανεώσιµης Ενέργειας για την περίοδο 2004-

2006.  

 
128. Σε συζήτηση για τη µετανάστευση στην Επιτροπή Οικονοµικών Θεµάτων, 

Επιστήµης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος δόθηκε έµφαση στο πρόβληµα της 

εισόδου παράνοµων µεταναστών από τις γειτονικές, κυρίως, χώρες στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία µέσω των κατεχόµενων από την Τουρκία εδαφών.   

 
129. Οι παραβιάσεις των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων και ελευθεριών του 

κυπριακού λαού στο σύνολό του, ως αποτέλεσµα της τουρκικής εισβολής και 

κατοχής, και ειδικότερα ο  εν εξελίξει οργιώδης σφετερισµός των ελληνοκυπριακών 

περιουσιών στα κατεχόµενα αποτέλεσαν κεντρικό σηµείο στην παρέµβαση της 

κυπριακής αντιπροσωπίας στην Επιτροπή για τη ∆ηµοκρατία, τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα και Ανθρωπιστικά Θέµατα. 

 
130. Γενικότερα, τονίστηκε η ανάγκη αυστηρής προσήλωσης όλων ανεξαιρέτως των 

συµµετεχόντων κρατών στις θεµελιώδεις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και 
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κατοχύρωσης από τον ΟΑΣΕ της εφαρµογής των αρχών του µέσω της 

αναθεώρησης των µηχανισµών ελέγχου που διαθέτει. 

 
131. Έµφαση δόθηκε στην ανάγκη επίλυσης των µακροχρόνιων προβληµάτων, που 

συνιστούν µόνιµη απειλή κατά της ασφάλειας, µε ειδικές αναφορές στο Κυπριακό και 

στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερα επισηµάνθηκε η επικινδυνότητα της 

εφαρµογής από τη διεθνή κοινότητα της τακτικής των δύο µέτρων και δύο σταθµών 

στον τοµέα της ενέργειας και σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως η Μεσόγειος, και 

τονίστηκε η ανάγκη ενεργότερης εµπλοκής του ΟΑΣΕ στην πολύ ευαίσθητη αυτή 

περιοχή. 

Σηµειώνεται ότι δεν υπήρξε καµία αντίδραση από πλευράς της τουρκικής 

αντιπροσωπίας στις πιο πάνω αναφορές.  

 
132. Αναφορές στο Κυπριακό και στο Μεσανατολικό έγιναν από µέλος της 

κυπριακής αντιπροσωπίας και στο πλαίσιο του 4ου Κοινοβουλευτικού Φόρουµ του 

ΟΑΣΕ για τη Μεσόγειο, που πραγµατοποιήθηκε στη Βαλέτα στις 19 Νοεµβρίου 2006 

και είχε ως θέµα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Περαιτέρω, σηµειώθηκε η 

ουσιώδης συνεισφορά της Κύπρου κατά την κρίση στο Λίβανο και καταδείχθηκε, 

συναφώς, ο σηµαντικός ρόλος της χώρας µας ως γέφυρας µεταξύ της Ευρώπης και 

της Μέσης Ανατολής. Το επόµενο Μεσογειακό Φόρουµ θα φιλοξενήσει η Σλοβενία 

(29 Σεπτεµβρίου - 2 Οκτωβρίου 2007). 

 
133. Το Μεσογειακό Φόρουµ πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των “Φθινοπωρινών 

Συναντήσεων”, σε συνδυασµό µε τη ∆ιάσκεψη για τη “Mετανάστευση, Ενσωµάτωση 

και ∆ιαπολιτισµικό ∆ιάλογο” (Βαλέτα, 17-18 Νοεµβρίου 2006). Στις παρεµβάσεις 

τους τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν στις προσπάθειες της 

Κύπρου για τον καθορισµό µιας συνολικής µεταναστευτικής πολιτικής, η οποία να 

ευθυγραµµίζεται µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µετανάστευση και 

να στοχεύει στην ενσωµάτωση των νόµιµων µεταναστών και στην αναχαίτιση της 

παράνοµης µετανάστευσης. Έγινε δε από την κυπριακή αντιπροσωπία εισήγηση 

όπως ο ΟΑΣΕ αναπτύξει περισσότερη δράση σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση και 

οικοδόµηση συνοριακού ελέγχου στην περιοχή της Μεσογείου, ιδιαίτερα των 

βορειοαφρικανικών χωρών, οι οποίες αποτελούν τις κύριες χώρες προέλευσης 

παράνοµων µεταναστών.  
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134. Επιπρόσθετα, δύο από τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας πήραν µέρος 

στην Οικονοµική ∆ιάσκεψη της Συνέλευσης µε γενικό θέµα “Ενδυνάµωση της 

Σταθερότητας και της Συνεργασίας µέσω του ∆ιεθνούς Εµπορίου”, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στην Ανδόρα µεταξύ 24ης και 26ης Μαΐου 2007. Οι παρεµβάσεις 

της κυπριακής αντιπροσωπίας εστιάστηκαν, πρώτον, στην έλλειψη πολιτικής 

βούλησης εκ µέρους της διεθνούς κοινότητας να προωθήσει ουσιαστικά τους 

στόχους της Ατζέντας Ανάπτυξης της Ντόχα και τους Στόχους Ανάπτυξης της 

Χιλιετίας και ειδικότερα τη µείωση της φτώχιας, δεύτερον, στην ανάγκη διαµόρφωσης 

ενός διεθνούς συστήµατος εµπορίου που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των 

αναπτυσσόµενων χωρών, τρίτον, στην ανάγκη απόδοσης της δέουσας σηµασίας 

στην πτυχή της ασφάλειας για τη διαµόρφωση πολιτικών για το εµπόριο.  Η 

κυπριακή αντιπροσωπία επισήµανε συγκεκριµένα τις περιπτώσεις όπου το εµπόριο 

χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση καθαρά πολιτικών σκοπιµοτήτων, κατά 

παράβαση της διεθνούς νοµιµότητας και των ψηφισµάτων του ΟΗΕ. Έκανε δε ειδική 

αναφορά στην επιδιωκόµενη υπονόµευση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω της 

εγκαθίδρυσης απευθείας εµπορίου µε µια παράνοµη οντότητα, που είναι προϊόν 

ξένης κατοχής, µε το πρόσχηµα της άρσης της ούτω καλούµενης “οικονοµικής 

αποµόνωσής” της.  

 
135. Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας πήραν επίσης µέρος σε συνεδρίες της 

Ολοµέλειας και των τριών επιτροπών της Συνέλευσης στο πλαίσιο της 6ης Χειµερινής 

Συνάντησης της ΚΣ ΟΑΣΕ, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη µεταξύ 22ας και 

24ης  Φεβρουαρίου 2007.  Οι “Χειµερινές Συναντήσεις” έχουν προπαρασκευαστικό 

χαρακτήρα ενόψει των ετήσιων συνόδων. 

Στο πλαίσιο των πιο πάνω δραστηριοτήτων, ο επικεφαλής της κυπριακής 

αντιπροσωπίας ή το αντικαθιστών αυτόν µέλος πήρε µέρος σε τρεις συνεδρίες της 

Μόνιµης Επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν το προεδρείο της Συνέλευσης και οι 

επικεφαλής των αντιπροσωπιών. 

 
136. Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετείχαν επίσης σε συνάντηση των 

αντιπροσωπιών των κοινοβουλίων των µεσογειακών συµµετεχόντων κρατών και των 

Μεσογειακών Εταίρων του ΟΑΣΕ (Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Μαρόκο, 

Τυνησία).  Κυρίαρχο θέµα ήταν και σε αυτή τη συνάντηση το παλαιστινιακό 

πρόβληµα.  
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∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (∆ΣΟ) 
137. Κατά την υπό αναφορά περίοδο εκπρόσωπος της Βουλής στη ∆ΣΟ πήρε µέρος 

σε συνεδρία της ∆ιεθνούς Γραµµατείας (∆Γ) της Συνέλευσης στη Μόσχα το Νοέµβριο 

του 2006 και διµελής κυπριακή αντιπροσωπία συµµετέσχε στις εργασίες της 14ης 

Ετήσιας Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης της ∆ΣΟ στην Αστανά του Καζαχστάν.   

 
138. Συνεδριάζοντας στη Μόσχα, από τις 19 ως τις 22 Νοεµβρίου 2006, η ∆Γ 

προέβη σε απολογισµό και προγραµµατισµό του έργου της ∆ΣΟ για το παρελθόν και 

το επόµενο έτος, αντίστοιχα, σηµειώνοντας κυρίως την αναγνώριση της παρουσίας 

της σε διεθνή ζητήµατα και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στη Μέση 

Ανατολή και την Αφρική.  Αναφέρεται ενδεικτικά ότι τον Απρίλιο του 2007 

αντιπροσωπία της Συνέλευσης επισκέφτηκε τη Νότιο Αφρική, όπου 

πραγµατοποιήθηκαν πολιτικές επαφές και εγκαινιάστηκε γραφείο πληροφοριών της 

∆ΣΟ.   

 
139. Τα µέλη της ∆Γ έγιναν δεκτά στη Μόσχα από τον Πρόεδρο της Κρατικής 

∆ούµας κ. Boris Gryzlov, µε τον οποίο συζήτησαν θέµατα περαιτέρω αναβάθµισης 

του ρόλου και του έργου της ∆ΣΟ, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διπλωµατίας.  

Οι σύνεδροι είχαν επίσης συνάντηση µε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας κ. Boris Karasin.  Αντηλλάγησαν απόψεις για περαιτέρω 

ενίσχυση των δεσµών και της συνεργασίας µεταξύ της ∆ΣΟ και της Ρωσίας, στα 

πλαίσια των αµοιβαίων προσπαθειών για εδραίωση της ειρήνης στον κόσµο µέσω 

του διαλόγου.  Με την ευκαιρία αυτή, ο Κύπριος βουλευτής µέλος της ∆Γ της ∆ΣΟ 

εξέφρασε την εκτίµηση της χώρας µας για τη σταθερή και διαχρονική στήριξη της 

Ρωσίας στον αγώνα της Κύπρου για δικαίωση. 

 
140. Στα πλαίσια των εργασιών της ∆Γ στη Μόσχα, διεξήχθη επίσης ηµερίδα µε 

θέµα “Ορθοδοξία και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα” µε τη συµµετοχή των µελών της ∆Γ, 

διακεκριµένων ακαδηµαϊκών και εκπροσώπων του Πατριαρχείου Μόσχας.  Σε 

παρέµβασή του ο εκπρόσωπος της Κύπρου αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην 

τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόµενη κατοχή τµήµατος της Κύπρου, καθώς και στις 

παραβιάσεις των ατοµικών και των συλλογικών ανθρώπινων δικαιωµάτων του 

κυπριακού λαού, περιλαµβανοµένης της καταστροφής της πολιτιστικής και της 

θρησκευτικής µας κληρονοµιάς στα κατεχόµενα εδάφη.  Υπογράµµισε δε ιδιαίτερα 

την ατιµωρησία της Τουρκίας και τη συνεπαγόµενη αλαζονική της συµπεριφορά, 
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παρά τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες, γεγονός που καταρρακώνει, όπως επισήµανε, 

την αξιοπιστία των διεθνών µηχανισµών εφαρµογής δικαίου και αρχών. 

 
141. Στη σύνοδο της ∆ΣΟ στο Καζαχστάν κεντρικό θέµα ήταν ο διαθρησκειακός 

διάλογος ως παράγοντας ειρηνικών και δίκαιων σχέσεων µεταξύ των λαών.  Έγινε 

επίσης απολογισµός πεπραγµένων της ∆ΣΟ και οικονοµικός απολογισµός για το 

έτος 2006-2007 και συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ο προγραµµατισµός 

δραστηριοτήτων και ο προϋπολογισµός για το επόµενο έτος.  Υιοθετήθηκε, τέλος, το 

κείµενο ψηφίσµατος-συµπερασµάτων επί του κεντρικού θέµατος της συνόδου, 

καθώς και ψήφισµα µε το οποίο καταδικάζεται έντονα η καταστροφή της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς στις κατεχόµενες από τα τουρκικά στρατεύµατα περιοχές της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.   

 
142. Μιλώντας στη Συνέλευση εκ µέρους της Βουλής, οι Κύπριοι βουλευτές 

ανέφεραν,  ανάµεσα σ’ άλλα, ότι στη χώρα µας ποτέ δεν υπήρξε πρόβληµα 

συµβίωσης µεταξύ ανθρώπων µε διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, αλλά οι 

παρεµβάσεις τρίτων προκάλεσαν σε διάφορα στάδια, περιλαµβανοµένης της 

τραγωδίας του 1974, τον de facto διαχωρισµό Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.  

Υπογράµµισαν επίσης, µεταξύ άλλων, την προσήλωση της πλευράς µας στην 

αναζήτηση συµφωνηµένης, δίκαιης και βιώσιµης λύσης στο κυπριακό πρόβληµα, µε 

τη µορφή διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας, βασισµένης στα σχετικά ψηφίσµατα 

του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτηµένο, µιας λύσης που θα λαµβάνει υπόψη τα νόµιµα 

δικαιώµατα και τις ανησυχίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.   

 
143. Με το οµόφωνο ψήφισµά της για την Κύπρο η ∆ΣΟ εκφράζει την απογοήτευσή 

της για το γεγονός ότι χιλιάδες δείγµατα της πολιτιστικής και θρησκευτικής 

κληρονοµιάς στα κατεχόµενα έχουν καταστραφεί ή εξαφανιστεί ένεκα της 

ηθεληµένης εγκατάλειψης ή/και καταστροφής τους από το κατοχικό καθεστώς, στο 

πλαίσιο της πολιτικής του για αλλοίωση του χαρακτήρα των εν λόγω εδαφών.  Η 

Συνέλευση διαπιστώνει επίσης µετά λύπης ότι κάθε προσπάθεια διάσωσης αυτής 

της κληρονοµιάς γίνεται αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης από το κατοχικό 

καθεστώς, µε σκοπό την αναβάθµιση ή αναγνώριση του.  Υπογραµµίζοντας ότι η εν 

λόγω κληρονοµιά αποτελεί µέρος της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας κληρονοµιάς, η 

∆ΣΟ καλεί όλες τις χώρες και διεθνείς οργανισµούς να συµβάλουν µε κάθε µέσο στο 

έργο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για τη διάσωση, την αποκατάσταση και τον 
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επαναπατρισµό των θρησκευτικών και πολιτιστικών θησαυρών της.  Καλεί δε 

ιδιαίτερα την Τουρκία να επιδείξει το δέοντα σεβασµό προς το ανεκτίµητο αυτό 

τµήµα του παγκόσµιου πολιτισµού και να συνεργαστεί για την αποκατάστασή του 

χωρίς πολιτικές σκοπιµότητες.  Υπενθυµίζοντας τα προηγούµενα σχετικά ψηφίσµατά 

της, η ∆ΣΟ εκφράζει ξανά την ανησυχία της για τη συνεχιζόµενη de facto διαίρεση 

της Κύπρου, ζητά την άµεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων και όλων 

των εποίκων και υποστηρίζει την ταχύτερη δυνατή εξεύρεση συµφωνηµένης, δίκαιης 

και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό. 

 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣ ∆ΕΕ) - 
Ευρωπαϊκή ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ασφάλειας και Άµυνας (Ε∆ΣΑΑ) 
144. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετέχει µε αντιπροσωπία της στην ΚΣ ∆ΕΕ 

υπό καθεστώς οιονεί µόνιµου παρατηρητή.  Το καθεστώς αυτό συνεπάγεται 

δικαίωµα λόγου και ψήφου στις επιτροπές και µόνο δικαίωµα λόγου στην Ολοµέλεια 

της Συνέλευσης.  Κατά την υπό αναφορά περίοδο Κύπριος βουλευτής πήρε µέρος 

στις εργασίες του Α΄ Μέρους της Συνόδου 2007 της Ολοµέλειας, σε συνεδρία της 

∆ιευρυµένης Προεδρικής Επιτροπής και στις εργασίες άλλων επιτροπών της 

Συνέλευσης, ιδιαίτερα της Πολιτικής Επιτροπής και της Επιτροπής 

Κοινοβουλευτικών και ∆ηµοσίων Σχέσεων.   

 
145. Στις 5 ∆εκεµβρίου 2006 ο εκπρόσωπος της Βουλής στην ΚΣ ∆ΕΕ πήρε µέρος 

σε συνεδρία της ∆ιευρυµένης Προεδρικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.  Κύρια θέµατα 

συζήτησης ήταν τα αποτελέσµατα της Κοινοβουλευτικής Συνάντησης για το Μέλλον 

της Ευρώπης, ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων της επιτροπής για το 

επόµενο εξάµηνο και η προετοιµασία του Β΄ Μέρους της Συνόδου 2006 της 

Ολοµέλειας. 

 
146. Στις 15 Μαΐου 2007 ο Κύπριος βουλευτής συµµετέσχε στις εργασίες της 

Πολιτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

στο Παρίσι.  Σηµείο άµεσου ενδιαφέροντος για την Κύπρο υπήρξε η συζήτηση 

έκθεσης του Ιταλού βουλευτή κ. Marco Zacchera στη δεύτερη επιτροπή αναφορικά 

µε τις προκλήσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές 

αντανακλώνται στην κοινή γνώµη, στα πλαίσια της σταθερότητας και ασφάλειας στην 

Ευρώπη.  Σε σχετική παρέµβασή του ο Κύπριος βουλευτής, τονίζοντας την 

περίπτωση της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόµενης κατοχής στην Κύπρο, 
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πρόσθεσε συναφώς ότι αποτελεί θέµα αµφισβήτησης και η ικανότητα της Ένωσης 

να προωθήσει και να στηρίξει τις ίδιες τις αρχές της προς νέα πιθανά µέλη της.  Μετά 

από συζήτηση σχετικές τροπολογίες του Κύπριου βουλευτή στο κείµενο της έκθεσης 

έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή. 

 
147. Η έκθεση Zacchera υιοθετήθηκε στη συνέχεια, µεταξύ άλλων, στο Α΄ Μέρος της 

Συνόδου 2007 της Ολοµέλειας της ΚΣ ∆ΕΕ στο Παρίσι, οι εργασίες της οποίας 

διεξήχθησαν από τις 4 ως τις 6 Ιουνίου και στις οποίες συµµετέσχε ο ίδιος Κύπριος 

βουλευτής.  Συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ), ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των στρατιωτικών και µη 

στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Εξετάστηκε εξάλλου η πορεία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας, δύο χρόνια 

µετά την ίδρυσή του. 

 
148. Αναφερόµενος ιδιαίτερα στην έκθεση του Ισπανού βουλευτή κ. Lluis Maria de 

Puig για τις προοπτικές της ΕΠΑΑ, ο Κύπριος βουλευτής υπογράµµισε τη σηµασία 

της πρόληψης των συγκρούσεων, έστω και αν αυτή αποτελεί έργο µεγαλύτερου 

κόστους και δυσκολίας, λόγω της ανάγκης οικοδόµησης εµπιστοσύνης, προώθησης 

του διαλόγου και του αµοιβαίου σεβασµού και λόγω του ότι τα πιθανά κέρδη δεν 

είναι τόσο εµφανή ή άµεσα.  Με παράδειγµα την περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου ο 

εκπρόσωπος της Κύπρου επισήµανε ότι η διευθέτηση ενός προβλήµατος χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οι ανησυχίες και των δύο πλευρών δεν προσφέρει στέρεο 

θεµέλιο για τη µακροβιότητα της ειρήνης, που ίσως επιτευχθεί καταρχάς.  Ο Κύπριος 

βουλευτής υπογράµµισε και την ανάγκη ενός καθαρά ευρωπαϊκού διαλόγου για το 

ζήτηµα της αντιπυραυλικής ασπίδας των ΗΠΑ, για να αποφευχθεί επιστροφή σε 

εποχές διαίρεσης της Ευρώπης.  Επισηµαίνοντας ότι η Ρωσία αποτελεί σηµαντικό 

σύµµαχο για την Ευρώπη, τόνισε επίσης ότι ένα ισοζύγιο ειρήνης αντί τρόµου στον 

κόσµο πρέπει να καταστεί η πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης. 

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

περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών της µε κοινοβούλια ασιατικών κρατών στη βάση 
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κοινών αρχών και επιδιώξεων (βάσει του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, η Κύπρος 

υπάγεται στη δυτική Ασία). 

 
150. Η τελευταία συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΑΚΕ 

πραγµατοποιήθηκε στην Τεχεράνη (Ιράν) τον Αύγουστο του 2006. Ασχολήθηκε 

κυρίως µε τις εξελίξεις που µεσολάβησαν από την τελευταία Γενική Συνέλευση του 

Συνδέσµου, που πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 2005 στην Ταϊλάνδη, και καθόρισε 

την ηµερήσια διάταξη που απασχόλησε τη Γενική Συνέλευση του ΣΑΚΕ στην 

Τεχεράνη.   

 
151. Η κυπριακή Βουλή συµµετείχε στη συνεδρία της 7ης  Γενικής Συνέλευσης του 

ΣΑΚΕ, που πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2006 στην Τεχεράνη, όπου και 

υιοθετήθηκε η οµώνυµη ∆ιακήρυξη.  Στα πλαίσια της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, οι 

αντιπροσωπίες του Συνδέσµου συζήτησαν υπό το γενικό τίτλο της ασιατικής 

ολοκλήρωσης, ειρήνης και δικαιοσύνης θέµατα που αφορούσαν στο ρόλο της Ασίας 

στην παγκόσµια οικονοµία, την υλοποίηση των Στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας, το 

εµπόριο και τις επενδύσεις για οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει η Ασία από τα ναρκωτικά, τις φυσικές και άλλες καταστροφές.  

Συζητήθηκαν επίσης ως σηµεία έντονου προβληµατισµού η ένταξη 

αναπτυσσόµενων χωρών στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) και η 

µεταρρύθµιση των Ηνωµένων Εθνών στους κοινωνικούς και οικονοµικούς τοµείς.  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες θεµατικές ενότητες, στα αντίστοιχα τέσσερα εργαστήρια 

που πραγµατοποιήθηκαν έγιναν παρουσιάσεις από τους βουλευτές εισηγητές που 

αφορούσαν στην πολιτιστική διαφορετικότητα, τη βία εναντίον των γυναικών και των 

παιδιών, την παράνοµη διακίνηση και εµπορία ατόµων, καθώς και θέµατα παιδείας 

και υγείας, ειδικά για νέους. 

 
152. Σηµειώνεται ότι εκπρόσωπος της Βουλής που πήρε µέρος στη Συνέλευση 

αναφέρθηκε στο κυπριακό πρόβληµα.  Εξάλλου, το ψήφισµα σχετικά µε το θέµα της 

ειρήνης και της ασφάλειας περιείχε πρόνοια η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε 

προσπάθεια παρερµηνείας των προνοιών του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών µε 

τρόπο που να αντιτίθεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά την εδαφική 

κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των χωρών µελών, τη µη χρήση 

βίας ή την απειλή χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, την προτροπή για ειρηνικές 

επιλύσεις των κρίσεων και τη µη παρέµβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.   
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153. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Τελική ∆ιακήρυξη που υιοθέτησε η Συνέλευση 

αποφασίστηκε οµόφωνα όπως ο ΣΑΚΕ µετατραπεί σε κοινοβουλευτική συνέλευση 

και έτσι µετονοµάστηκε σε Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ). Η 

προαναφερθείσα συνεδρία στο Ιράν θεωρήθηκε, ως εκ τούτου, η πρώτη Γενική 

Συνέλευση της ΑΚΣ.  Το Νοέµβριο του 2007 θα πραγµατοποιηθεί και πάλι στο Ιράν 

η δεύτερη συνεδρία της ΑΚΣ (βάσει του άρθρου 9 του Καταστατικού Χάρτη της 

Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, η προεδρία θα αλλάζει ανά διετία). 

Βάσει του αναθεωρηµένου καταστατικού της ΑΚΣ, η Κύπρος θα δικαιούται να στέλλει 

µέχρι δύο αντιπροσώπους σε κάθε Γενική Συνέλευση (κριτήριο: πληθυσµός σε 

εκατοµµύρια ανά χώρα µέλος). 

 
 
∆. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
154. Κατά την παρελθούσα σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων ανέπτυξε σε 

ικανοποιητικό βαθµό έναν αριθµό δραστηριοτήτων 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. 

 
155. 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 2007, καθώς και για την Ετήσια 

Στρατηγική Πολιτικής της για το 2008.  Πρόσθετα, ενηµερώθηκε για τα θέµατα και τα 

συµπεράσµατα που απασχόλησαν τα σηµαντικότερα Συµβούλια Υπουργών που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φινλανδικής και της γερµανικής προεδρίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
156. 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 
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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.  Σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση 

έγκαιρης και σωστής ενηµέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και µια 

πολιτική κίνηση αναγνώρισης του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό 

οικοδόµηµα αποτέλεσε η απόφαση 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.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων βρίσκεται στη σωστή πορεία αξιοποίησης 

της σηµαντικής αυτής πηγής πληροφόρησης, επιλέγοντας τα έγγραφα που έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο είτε γιατί αναµένεται να επηρεάσουν τον τόπο 

µας, όταν θα υιοθετηθούν ως εσωτερική νοµοθεσία, είτε γιατί παρουσιάζουν 

σηµαντικό ενδιαφέρον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  

 
157. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εφαρµοστεί οι αναβαθµισµένες πρόνοιες για το 

ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων σε σχέση µε την αρχή της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας λόγω της µη υιοθέτησης της Συνταγµατικής Συνθήκης, η Βουλή των 

Αντιπροσώπων, µέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η 

οποία συµµετέχει στη ∆ιάσκεψη της COSAC, έχει δραστηριοποιηθεί ουσιαστικά στον 

τοµέα αυτό αξιοποιώντας τις υφιστάµενες πρόνοιες του Πρωτοκόλλου της Συνθήκης 

του Άµστερνταµ. Ειδικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων, µέσω της αρµόδιας 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, συµµετείχε στις ασκήσεις 

που διεξήγαγε η COSAC, παρουσιάζοντας τις θέσεις της αναφορικά µε 

συγκεκριµένες νοµοθετικές προτάσεις.                           

 
158. Στο Παράρτηµα XII περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες δραστηριότητες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά την υπό επισκόπηση 

περίοδο. 

 
Παρακολούθηση των υποχρεώσεων υιοθέτησης του νέου κοινοτικού 
κεκτηµένου 
159. 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 
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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 

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 
160. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής της Βουλής των Αντιπροσώπων 

ετοιµάστηκαν σηµειώµατα αναφορικά µε καθένα από τα εκατό σαράντα (140) 

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 ενενήντα τέσσερα (94) νοµοσχέδια ψηφίστηκαν σε νόµους και 

τριάντα επτά (37) 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. 

 
Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
161. Ο ρόλος αυτός της Βουλής υπαγορεύεται στα εθνικά κοινοβούλια από τη 

∆ήλωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ και το Πρωτόκολλο της Συνθήκης του 
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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 

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. 

 
162. 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 
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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 

απόψεις τους έγκαιρα, στο στάδιο που οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

είναι ακόµα οριστικές.   

Μέσα σε αυτό το πνεύµα εξετάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το έγγραφο 

διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητικότητα των ασθενών σε 

κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 

Υγείας.  Κατά τη συνεδρίαση αυτή, που είχε τη µορφή δηµόσιας ακρόασης, δόθηκε η 

ευκαιρία στους εκπροσώπους των οργανωµένων συνόλων να εκφράσουν ενώπιον 

της Βουλής, αλλά και των εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας τις απόψεις τους 

για ένα έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δεν έχει ακόµα 

λάβει τελική ή δεσµευτική µορφή, µε στόχο τα νοµοθετικά µέτρα που θα προκύψουν 

από αυτό να προσαρµοστούν όσο το δυνατόν στις ανάγκες και στις προσδοκίες των 

δικών µας πολιτών.  

 
163. Αξίζει επίσης να γίνει αναφορά σε έναν άλλο αριθµό θεµάτων που 

απασχόλησαν τη Βουλή από τις ηµερήσιες διατάξεις του Συµβουλίου Υπουργών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Πρόγραµµα της Χάγης, η εφαρµογή του 

Κεκτηµένου του Σένγκεν, η διαµόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και 

η µεταρρύθµιση του Συστήµατος Ιδίων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 

επιτροπές Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 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 
164. 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 το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς, η αξιοποίηση των ∆ιαρθρωτικών Εθνικών Προγραµµάτων, η 
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µακροχρόνια βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

πρόοδος της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας, η ένταξη στην Ευρωζώνη και η 

υιοθέτηση του ευρώ, καθώς και η Στρατηγική της Λισαβόνας και το Εθνικό 

Πρόγραµµα για τη Στρατηγική της Λισαβόνας.  
 
165. 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 ∆ηµοκρατίας, 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. 
 
Επικοινωνία µε τον πολίτη για θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
166. Η περίοδος περισυλλογής και προβληµατισµού σε σχέση µε την πορεία 

υιοθέτησης της Συνταγµατικής Συνθήκης είχε ως αποτέλεσµα οι δραστηριότητες της 

Βουλής των Αντιπροσώπων στον τοµέα της επικοινωνίας µε τον πολίτη για θέµατα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι σχετικά περιορισµένες.  Παρ’ όλ’ αυτά, οργανώθηκαν 

ορισµένες επισκέψεις σχολείων στο κοινοβούλιο, µε στόχο την ενηµέρωση των 

µαθητών για θέµατα που αφορούν γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το 

ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
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Ε. ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
167. Στον τοµέα ερευνών, µελετών και εκδόσεων αναπτύχθηκε και κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, που διαλάµβανε 

επιστηµονική έρευνα και µεθοδική συγκέντρωση στοιχείων, µε στόχο την 

πραγµατοποίηση διάφορων εκδόσεων.  Παράλληλα, 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, αφού 

συνεχίστηκε κατά την εν λόγω περίοδο η πιλοτική εφαρµογή στο κοινοβούλιο του 

Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου, ενός προγράµµατος που στοχεύει στην 

ηλεκτρονική σύνδεση της δηµόσιας  διοίκησης, του κοινοβουλίου και των 

δικαστηρίων.  Tέλος, υλοποιώντας την επιθυµία της Bουλής να στηρίξει τους 

ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών και να συµµετάσχει στην αντιµετώπιση 

πολλών κοινωνικών προβληµάτων, οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε µια σειρά 

από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.  

 
168. 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 

και της µη ύπαρξης ικανού αριθµού προσωπικού.  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, που έχει ήδη δροµολογηθεί, είναι σίγουρο 

πως θα επιλύσει σε σηµαντικό βαθµό τα προαναφερθέντα προβλήµατα. 

 
Πρακτικά των συνεδριάσεων της ολοµέλειας 

169. Στον τοµέα της γλωσσικής και εκδοτικής επιµέλειας των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της ολοµέλειας τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η 
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προθεσµία που θέτει ο Κανονισµός της Βουλής για ετοιµασία των κειµένων, τα οποία 

βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση όλων των βουλευτών για έλεγχο των αγορεύσεών 

τους.  Παράλληλα, τα πρακτικά της ολοµέλειας εντάσσονταν στην ιστοσελίδα της 

Βουλής, γεγονός που πιστεύουµε ότι 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.  Σηµειώνεται ότι το εν λόγω 

πρόβληµα όχι µόνο δεν έχει αντιµετωπιστεί, αλλά αντίθετα έχει επιδεινωθεί, αφού 

κανένα πρακτικό των συνεδριάσεων της υπό επισκόπηση περιόδου δεν έχει µέχρι 

στιγµής εκτυπωθεί.   

Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τις συνεδριάσεις και τα πρακτικά της ολοµέλειας 

περιλαµβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές παραστάσεις. 

 
Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

170. Οι ερωτήσεις των βουλευτών προς τα καθ’ ύλην αρµόδια υπουργεία 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 οι ερωτήσεις των βουλευτών 

παρουσίασαν σηµαντική αύξηση, που ανήλθε στο 55%.  Συγκεκριµένα, 

υποβλήθηκαν πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις (594) ερωτήσεις και λήφθηκαν 

διακόσιες ενενήντα (290) 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 
171. 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 ∆ηµοκρατίας.  Η υπό 

επισκόπηση περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική και στον τοµέα αυτό. 
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• Πρώτη Έκθεση Φωτογραφίας Φωτοειδησιογράφων 
Τον Ιανουάριο του 2007 η Βουλή φιλοξένησε στο αίθριό της την πρώτη έκθεση 

φωτογραφίας που διοργάνωσαν οι Κύπριοι φωτοειδησιογράφοι µε τη στήριξη της 

Ένωσης Συντακτών.  Οι φωτοειδησιογράφοι ή φωτορεπόρτερς, όπως είναι πιο 

γνωστοί, φιλοδοξούν να καταστήσουν την προσπάθεια αυτή θεσµό που θα 

επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο, για να προβάλλεται η δουλειά τους, αλλά και για να 

στηρίζονται εκστρατείες που στόχο έχουν την παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούντες 

συνανθρώπους µας.  Φέτος τα έσοδα από την πώληση των φωτογραφιών δόθηκαν 

στο Τµήµα Νέων του Ερυθρού Σταυρού. 

 
• Όχι στη βία ενάντια στις γυναίκες 
Την 1η Μαρτίου η Βουλή πραγµατοποίησε, σε συνεργασία µε τον Εθνικό Μηχανισµό 

για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τη Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια, εκδήλωση µε θέµα “Όχι στη βία ενάντια 

στις γυναίκες”, µέσα στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής εκστρατείας του Συµβουλίου 

της Ευρώπης για την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας.  Το κοινοβούλιο 

της Κύπρου δήλωσε έτοιµο να συµβάλει στην αντιµετώπιση του απαξιωτικού για τη 

χώρα µας, αλλά και την ανθρωπότητα αυτού φαινοµένου.  Στην εκδήλωση µίλησε ο 

Πρόεδρος της Βουλής και απηύθυνε χαιρετισµό ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµοσίας Τάξεως.  

 
• Μεταλλαγµένα προϊόντα 
Στις 26 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε στο αίθριο της Βουλής εκδήλωση µε θέµα τα 

µεταλλαγµένα προϊόντα, που διοργανώθηκε σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία 

Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, στα πλαίσια του 

Παγκόσµιου Μήνα ενάντια στους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς. Στην 

εκδήλωση µίλησε ο Πρόεδρος της Βουλής και απηύθυνε χαιρετισµό η κ. Ελπίδα 

Σιούκρη, υδροβιολόγος, εκπρόσωπος της οµοσπονδίας.  Ακολούθησε µουσικό 

πρόγραµµα µε τη Βούλα Κωνσταντίνου.  Με την εκδήλωση αυτή η Βουλή ένωσε τη 

φωνή της µε τη φωνή όλων εκείνων στην Κύπρο, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον 

κόσµο που µάχονται ενάντια στην καλλιέργεια, προώθηση και χρήση µεταλλαγµένων 

οργανισµών και προϊόντων. 
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• Έκθεση ανακατασκευασµένων αρχαίων ελληνικών µουσικών οργάνων  
Στις 11 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε στο κοινοβούλιο εκδήλωση µε θέµα 

“Ανακατασκευή αρχαίων ελληνικών µουσικών οργάνων”, που διοργανώθηκε σε 

συνεργασία µε τις εκδόσεις “Εν Τύποις”.  Στην εκδήλωση µίλησαν ο Πρόεδρος 

Βουλής των Αντιπροσώπων και ο κ. Βασίλης Πριόβολος, Επισκέπτης Καθηγητής 

στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Χαιρετισµό απηύθυνε η 

κ. Βούλα Κοκκίνου, διευθύντρια των εκδόσεων “Εν Τύποις”.  Ακολούθησε συναυλία 

µε το µουσικό σχήµα “Ελικών”,  που  απαρτίζεται  από  µαθητές του Γυµνασίου 

Παλουριώτισσας.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής τέλεσε τα εγκαίνια της 

έκθεσης “Τέρπανδρος”, µε τις αναδηµιουργίες του µουσικού, εκπαιδευτικού και 

ερευνητή Μιχάλη Γεωργίου.  Τα εκθέµατα, που φιλοξενήθηκαν στο αίθριο της 

Βουλής µέχρι και τις 25 Μαΐου, είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν πολλοί ξένοι 

επισκέπτες του κοινοβουλίου, καθώς και πολλοί µαθητές από διάφορα 

εκπαιδευτήρια της Κύπρου.  

 
• Έκθεση ζωγραφικής και χαλκογραφίας κρατουµένων του Τµήµατος 

Φυλακών  
Αποτελεί πεποίθηση της Βουλής ότι όλοι όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης για 

οποιαδήποτε παράβαση του νόµου δεν πρέπει να είναι αποκοµµένοι από την 

κοινωνία, αλλά ότι τόσο το κράτος και το κοινοβούλιο όσο και οι διάφοροι κοινωνικοί 

φορείς πρέπει να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης των κρατουµένων και για ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

τους.  Με αυτό το σκεπτικό και µέσα στα πλαίσια της “Εβδοµάδας Εκδηλώσεων 

Κρατουµένων”, που έχει καθιερώσει εδώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια το Τµήµα 

Φυλακών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,  στις 18 Ιουνίου τελέστηκαν από τον 

Πρόεδρο της Βουλής τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής και χαλκογραφίας 

κρατουµένων, που φιλοξενήθηκε στο αίθριο της Βουλής µέχρι και τις 25 του ίδιου 

µήνα.  Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, ο 

∆ιευθυντής του Τµήµατος Φυλακών, οι ίδιοι οι δηµιουργοί, εκπρόσωποι αρκετών 

φορέων και οργανώσεων και απλοί πολίτες. 

 
• Όχι στους τεχνητούς παραδείσους  

Τα ναρκωτικά συνιστούν µια υπαρκτή απειλή, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, που 

συνεχώς εξαπλώνεται και υπονοµεύει τη σύγχρονη κοινωνία.  Πρόκειται για ένα 
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φαινόµενο κοινωνικής παθογένειας, µια επιδηµία που σπέρνει το θάνατο σε χιλιάδες 

ανθρώπους, κυρίως νέους.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων, µε την ευκαιρία της 

∆ιεθνούς Ηµέρας κατά των Ναρκωτικών και επιδεικνύοντας ευαισθησία σε ένα τόσο 

σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα, πραγµατοποίησε στις 28 Ιουνίου,  στο αίθριο της 

Βουλής, εκδήλωση ενάντια στα ναρκωτικά.  Στην εκδήλωση µίλησε ο Πρόεδρος της 

Βουλής και απηύθυνε χαιρετισµό ο Υπουργός Υγείας και Πρόεδρος του 

Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου.  Η εκδήλωση περιλάµβανε απαγγελία ποίησης 

του Θοδόση Πιερίδη από την ηθοποιό Αννίτα Σαντοριναίου και µουσικό πρόγραµµα 

µε την Οµάδα Κλαρινέτων και Σαξοφώνων της Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων.  Στην 

εκδήλωση παρευρέθηκαν υπουργοί, νυν και πρώην βουλευτές, εκπρόσωποι του 

Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου, της Υπηρεσίας Καταπολέµησης Ναρκωτικών, 

του ΚΕΝΘΕΑ, της “Ασπίδας” Λεµεσού και του προγράµµατος “Πυξίδα”, καθώς και 

άλλοι προσκεκληµένοι και απλοί πολίτες. 

 
Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων  
172. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκαν οι επισκέψεις µαθητών και 

φοιτητών στο κοινοβούλιο για επιτόπου ενηµέρωσή τους περί της νοµοθετικής 

εξουσίας του τόπου µας, 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 ανώτατη. 
 
Έρευνες και µελέτες 
173. 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 ∆ηµόσιων ∆απανών, 

συνελέγησαν και έτυχαν επεξεργασίας στοιχεία για µια σειρά από θέµατα που 

αποτέλεσαν  αντικείµενο εργασίας στην εν λόγω επιτροπή.   

 
Σύστηµα Νοµικής Πληροφόρησης (Legal Information System - LIS)  
174. Κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους θα τεθεί σε λειτουργία το Σύστηµα 

Νοµικής Πληροφόρησης, ένας ιστός-σύστηµα πληροφοριών που απευθύνεται στο 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 63

προσωπικό του κοινοβουλίου και της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και στο κοινό.  Το 

LIS, η ανάπτυξη του οποίου ανετέθη σε εταιρεία πληροφορικής, είναι αποτέλεσµα 

µακροχρόνιας συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και διάφορων άλλων 

κρατικών υπηρεσιών.  Λειτουργοί της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 

συµµετείχαν στη διαµόρφωση των όρων εντολής προς την κατασκευάστρια εταιρεία 

και άλλοι  έτυχαν εκπαίδευσης για την εφαρµογή και λειτουργία του συστήµατος στη 

Βουλή.  

 
Ιστοσελίδα της Βουλής 
175. 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 να βελτιώνεται 

ολοένα και περισσότερο.   

 
Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου (ΣΑΓ) 
176. Τον Ιούνιο του 2007 συµπληρώθηκε ένας χρόνος λειτουργίας στη Βουλή του 

Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου, πρόγραµµα που στοχεύει στην 

ηλεκτρονική σύνδεση όλης της κρατικής µηχανής, του νοµοθετικού σώµατος και των 

δικαστηρίων, ώστε οι εσωτερικές εργασίες, αλλά και η µεταξύ τους επικοινωνία και 

συνεργασία να καταστούν ταχύτερες, αποτελεσµατικότερες, οικονοµικότερες και 

ασφαλέστερες.  Την ευθύνη της οµαλής λειτουργίας του συστήµατος στη Βουλή και 

την υποστήριξη πρώτου βαθµού έχει η οµάδα ΙΤ.  

Μέχρι στιγµής έχουν καταχωριστεί στο σύστηµα δύο χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα 

οκτώ (2 538) σειρές και φάκελοι, καθώς και δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα 

(16 429) έγγραφα.  Σηµειώνεται ότι κατά το πρώτο τρίµηνο του 2007 εκπαιδεύθηκαν 

στη χρήση του συστήµατος και στο µέρος του που αφορά στην αναζήτηση φακέλων 

και εγγράφων όλοι οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες και όσοι βουλευτές επιθυµούσαν.  

Απώτερος στόχος είναι µέχρι το φθινόπωρο όλο το έντυπο υλικό µε το οποίο 

εφοδιάζονται µέχρι σήµερα τα µέλη της Βουλής να αποστέλλεται ηλεκτρονικά.  

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι το φθινόπωρο αναµένεται η σύνδεση των πρώτων 

πέντε υπηρεσιών που έχουν εισαγάγει το σύστηµα, δηλαδή του Προεδρικού, της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τµήµατος 

Προσωπικού και του Κρατικού Αρχείου, οπόταν και θα φανεί και η χρησιµότητά του 

σε σχέση µε τη διυπηρεσιακή επικοινωνία. 
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Wi-Fi και Internet Room - ∆ιευκολύνσεις προς τους δηµοσιογράφους 
177. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τα µέλη 

της Βουλής, τους λειτουργούς των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και τους 

επισκέπτες  του κοινοβουλίου τον περασµένο Νοέµβριο εγκαταστάθηκε στη Βουλή, 

σε συνεργασία µε την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Σύστηµα Ασύρµατης 

Πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi zone).  Ταυτόχρονα, δηµιουργήθηκε internet room 

και press room, στα οποία εγκαταστάθηκαν  υπολογιστές  µε πρόσβαση στο 

διαδίκτυο µέσω του Wi-Fi.  ∆όθηκε επίσης δωρεάν πρόσβαση στους βουλευτές και 

σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

 
 
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
178. 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 ∆ιαχείρισης 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 

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. 

 
 
Ζ. AΡΧΕΙΟ  
 
179. 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.   
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180. Η δυνατότητα του Αρχείου να διαδραµατίζει µε επιτυχία και αποτελεσµατικότητα 

το ρόλο του έχει πρόσφατα αναβαθµιστεί λόγω της εισαγωγής στη Βουλή του 

Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το 

Αρχείο δηµιούργησε δύο χιλιάδες πεντακόσιους ογδόντα έξι (2 586) ηλεκτρονικούς 

φακέλους και δεκατρείς χιλιάδες οχτακόσια τριάντα τρία (13 833) έγγραφα.   

 
181. Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου κατατέθηκαν στη 

Βουλή από την εκτελεστική εξουσία διακόσια ογδόντα τρία (283) νοµοσχέδια και 

εκατόν εξήντα (160) κανονισµοί.  Κατατέθηκαν επίσης πενήντα εννέα (59) προτάσεις 

νόµου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

 
182. Η ολοµέλεια του σώµατος ψήφισε σε νόµους διακόσια εξήντα δύο (262) 

νοµοσχέδια και είκοσι µία (21) προτάσεις νόµου και καταψήφισε ένα (1) νοµοσχέδιο.  

Πρόσθετα, ενέκρινε κατά την Πρώτη Σύνοδο εκατόν είκοσι τέσσερις (124) 

κανονισµούς και απέρριψε έναν (1).  Η εκτελεστική εξουσία απέσυρε δεκατρία (13) 

νοµοσχέδια και  πέντε (5) κανονισµούς. 

 
183. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι βουλευτές υπέβαλαν προς τα αρµόδια 

υπουργεία πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις (594) ερωτήσεις και έλαβαν διακόσιες 

ογδόντα δύο (282) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις της ίδιας συνόδου και 

οκτώ (8) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις προηγούµενων συνόδων, συνολικά 

διακόσιες ενενήντα (290). 

 
184. Τα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος θέµατα που ενεγράφησαν από τους 

βουλευτές, είτε στην ολοµέλεια του σώµατος είτε αυτεπάγγελτα στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές, ανέρχονται στα επτακόσια είκοσι τέσσερα (724), από τα 

οποία δέκα (10) ενεγράφησαν στην ολοµέλεια και επτακόσια δέκα τέσσερα (714) στις 

επιτροπές. Έξι (6) από τα θέµατα αυτά συζητήθηκαν στην ολοµέλεια του σώµατος.   

 
185. Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά την Πρώτη Σύνοδο ογδόντα ένα (81) 

αιτιολογικά σηµειώµατα για την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτου 

προσωπικού στη δηµόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία και δεκαεπτά (17) σηµειώµατα 

που αφορούν την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων 

σε διάφορους ηµικρατικούς οργανισµούς. 
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186. Η ολοµέλεια της Βουλής ενέκρινε επίσης κατά την υπό επισκόπηση περίοδο έξι 

(6) ψηφίσµατα που αφορούν θέµατα τοπικού ή διεθνούς ενδιαφέροντος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 68

 
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 40 

2. Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 55 

3. για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 34 

4. για την Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση των 

Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

 

29 

5. για το Φάκελο της Κύπρου 23 

6. Εµπορίου και Βιοµηχανίας 46 

7. Εξωτερικών 27 

8. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 40 

9. Εσωτερικών 41 

10. Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 37 

11. Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών 7 

12. Νοµικών 58 

13. Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 68 

14. Παιδείας 53 

15. Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

∆ηµόσιων ∆απανών 

30 

16. Περιβάλλοντος 36 

17. Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-Παθόντων 40 

18. Συγκοινωνιών και Έργων 45 

19. Υγείας 60 

 Συνολικά 769 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια/προτάσεις νόµου/κανονισµοί που 
ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την ολοµέλεια 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 

•  Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και ∆ικονοµίας (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2006. 
(Εισαγωγή διατάξεων στη βασική νοµοθεσία µε τις οποίες καθορίζονται  τα στοιχεία που 

συνθέτουν την αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της λιποταξίας αξιωµατικού στο 

εσωτερικό.)  

 
•  Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόµος  του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε αφενός να αναθεωρηθεί το νοµοθετικό 

πλαίσιο που ισχύει για την υποχρέωση  υπηρεσίας/θητείας στην Εθνική Φρουρά των 

στρατευσίµων που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και αφετέρου να θεσπιστεί 

νοµοθετικό πλαίσιο που να ρυθµίζει την υποχρέωση εναλλακτικής θητείας των 

στρατευσίµων οι οποίοι για λόγους υγείας δεν κρίνονται κατάλληλοι για στρατιωτική 

θητεία, αλλά κρίνονται ικανοί για εκτέλεση εναλλακτικής θητείας.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

•  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2006. 
[Κατάργηση του άρθρου 18Α του βασικού νόµου, το οποίο καθορίζει τον τρόπο 

υπολογισµού του µισθώµατος ή του τέλους χρήσης για εκµίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας 

της ∆ηµοκρατίας για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς, αφού αυτό επιτυγχάνεται 

µέσω των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας (∆ιάθεση) Κανονισµών και 

ειδικότερα µέσω των τροποποιήσεων οι οποίες επήλθαν µε την έγκριση σχετικών 

τροποποιητικών κανονισµών το 2005.] 

 
•  Ο περί της Εφαρµογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισµών που 

Αφορούν Θέµατα Αλιείας Νόµος του 2006. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το δεσµευτικό κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα 

της αλιείας, ώστε να θεσπιστούν οι διαδικασίες και τα ποινικά αδικήµατα που 

διασφαλίζουν την εφαρµογή των κοινοτικών αποφάσεων και κανονισµών που αφορούν 

την αλιεία σε επίπεδο εθνικής νοµοθεσίας.) 
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•  Ο περί της Προστασίας των Ονοµασιών Προέλευσης και των Γεωγραφικών 

Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίµων Νόµος του 2006. 
(∆ιασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ευρωπαϊκού Κανονισµού 510/2006 του 

Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και 

των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων, καθώς και των 

Πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που τον εφαρµόζουν.) 

 
•  Ο περί της Προστασίας των Ονοµασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων 

Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίµων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Μεταβίβαση στο διευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

υπηρετεί στο εν λόγω τµήµα της άσκησης οποιασδήποτε εξουσίας και της εκτέλεσης 

οποιουδήποτε καθήκοντος που ο νόµος ή οι κανονισµοί οι οποίοι εκδίδονται µε βάση 

αυτόν χορηγούν ή αναθέτουν στην αρµόδια αρχή και διεύρυνση της εξουσίας έκδοσης 

κανονισµών αναφορικά µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης και ένστασης, τη διαδικασία 

έγκρισης χρήσης ή ανανέωσης έγκρισης χρήσης προστατευόµενης ονοµασίας 

προέλευσης ή προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης και τη διαδικασία ελέγχου.)   

 
•  Οι περί της Προστασίας των Ονοµασιών Προέλευσης και των Γεωγραφικών 

Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίµων Κανονισµοί του 2007. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας όσον αφορά την προστασία των ονοµασιών 

προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίµων µε τον 

καθορισµό των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, ενστάσεων και καταβολής τελών για 

κατοχύρωση ονοµασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων 

και τροφίµων, καθώς και των διαδικασιών για έγκριση χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

και των διαδικασιών διεκπεραίωσης των ελέγχων των κατοχυρωµένων ονοµασιών 

προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.) 

 
•  Ο περί Ρύθµισης Μεταλλείων και Λατοµείων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Απορρίφθηκε από την ολοµέλεια του σώµατος.) 

(Προσωρινή ανανέωση µεταλλευτικών µισθώσεων ή λατοµικών προνοµίων και χωρίς την 

προσκόµιση σχετικής πολεοδοµικής άδειας και παροχή εξουσίας στο Υπουργικό 

Συµβούλιο κατά τη χορήγηση µεταλλευτικών µισθώσεων ή λατοµικών προνοµιών να 

ελέγχει, µέσω σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, το 

χρόνο υποβολής αιτήσεων και τον αριθµό των πιστοποιητικών καταλληλότητας που 

χορηγούνται σε συγκεκριµένη περιοχή.) 

(Στα πλαίσια της εξέτασης του νοµοσχεδίου η επιτροπή πραγµατοποίησε κοινή συνεδρία 
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µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, λόγω του ότι το θέµα της έκδοσης 

πολεοδοµικών αδειών ενέπιπτε στις αρµοδιότητες της τελευταίας.) 

 
•  Ο περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη Ρύθµιση της Φαλαινοθηρίας (Κυρωτικός) 

Νόµος του 2006.  
(Κύρωση της Σύµβασης για τη Ρύθµιση της Φαλαινοθηρίας, η οποία υπογράφηκε στις 2 

∆εκεµβρίου 1946 στην Ουάσιγκτον των Ηνωµένων Πολιτειών, για την προστασία του 

πληθυσµού των φαλαινών, ο οποίος λόγω της υπερεκµετάλλευσης βρίσκεται σε πολύ 

κρίσιµα επίπεδα.) 

 
•  Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, 

Προµήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007.  
(Επιβολή πιο αποτρεπτικών ποινών στα προβλεπόµενα στο βασικό νόµο αδικήµατα, µε 

τελικό στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη εφαρµογή της νοµοθεσίας για 

αποτελεσµατικότερη προστασία της υγείας των καταναλωτών, της υγείας και της 

παραγωγικότητας των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.) 

 
•  Ο περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2007. 
[Παραχώρηση εξουσίας στο διοικητικό συµβούλιο του ΣΑΠ να αναθέτει το χειρισµό 

θεµάτων διαγωνισµών που οδηγούν στην ανάθεση συµβάσεων στο διευθυντή ή σε 

υποεπιτροπή του διοικητικού συµβουλίου του ΣΑΠ, αποτελούµενη από τουλάχιστο τρία 

µέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα το µέγιστο ποσό για το οποίο µπορεί να γίνει η 

ανάθεση στις £5.000 και στις £30.000, αντίστοιχα, µε σκοπό την πιο αποτελεσµατική 

εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 3 των περί της Σύναψης Συµβάσεων 

(Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) 

Κανονισµών.] 

 
•  Ο περί Αρδευτικών Τµηµάτων (Χωριά) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Ρύθµιση της διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης µέλους της Αρδευτικής Επιτροπής η 

οποία προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία µέλος της για οποιοδήποτε λόγο παύει να 

είναι γαιοκτήµονας.) 

 
•  Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο µε τη δηµιουργία νοµικού 

πλαισίου για την εφαρµογή των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο 

προοίµιο του νοµοσχεδίου και αφορούν την προστασία της υγείας των ζώων, καθώς και 
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την προστασία της δηµόσιας υγείας.)   

 
•  Ο περί Ιδρύσεως Συνδέσµων για την Προστασία των Φυτών (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2007.  
(Κατάργηση του άρθρου 14 του βασικού νόµου, που προνοεί την ίδρυση ταµείου από 

τους συνδέσµους προστασίας των φυτών, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων προς αυτούς.) 

 
•  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

[∆ηµιουργία µιας νέας κατηγορίας αδειών παράκτιας αλιείας για περιοδική αλιεία και 

καθορισµός των προϋποθέσεων υπό τις οποίες µπορούν να χορηγηθούν οι άδειες αυτές 

µε σκοπό τη µείωση της εθνικής αλιευτικής ικανότητας στα πλαίσια της εναρµόνισης της 

αλιευτικής δραστηριότητας µε τις πρόνοιες του κοινοτικού Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1967/2006 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε µέτρα διαχείρισης για τη 

βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα.  Ο Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας ανέπεµψε το νόµο αυτό, αλλά η Βουλή ενέµεινε στην ψήφισή του.] 

 
•  Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 

(Θέσπιση διαδικασιών για εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά το ερασιτεχνικό ψάρεµα 

στους υδατοφράκτες από άτοµα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.)   

 
•  Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (Άδεια Εγκατάστασης και Σήµανσης 

Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISPM 15) 

Κανονισµοί του 2006. 
[Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το διεθνές πρότυπο ISPM 15 του 2002 του 

∆ιεθνούς Οργανισµού Γεωργίας και Τροφίµων (FAO) για την ενσωµάτωση των διεθνώς 

αποδεκτών φυτοϋγειονοµικών µέτρων, µε σκοπό την εξάλειψη του κινδύνου εισαγωγής 

και διάδοσης επιβλαβών οργανισµών καραντίνας που σχετίζονται µε τα ξύλινα µέσα 

συσκευασίας.] 

 
•  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούµενων Γεωργικών Ειδών) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των 

σπόρων προς σπορά και ειδικότερα µε την Οδηγία 2005/91/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης 

∆εκεµβρίου 2005 για τη θέσπιση µέτρων σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 7 της 

Οδηγίας 2002/53//ΕΚ του Συµβουλίου, που αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που 
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πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση 

ορισµένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών.) 

 
•  Οι περί Παραγωγής και Εµπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της 

Αµπέλου (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο µε τη θέσπιση νέων κανονισµών που αφορούν την 

παραγωγή, πιστοποίηση και εµπορία του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της 

αµπέλου που τίθεται σε εµπορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.) 

 
•  Οι περί Παραγωγής και Εµπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλωπιστικών 

Φυτών Κανονισµοί του 2006. 
(Κατάργηση των κανονισµών που τιτλοφορούνται «Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και 

Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισµοί του 1994», όπως αυτοί 

τροποποιήθηκαν, και θέσπιση νέων, µε σκοπό την εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας 

στον τοµέα της παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλωπιστικών 

φυτών.) 

 
•  Οι περί Καταλόγου Ποικιλιών της Πατάτας Κανονισµοί του 2007. 

(Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο µε τη ρύθµιση των 

διαδικασιών αποδοχής ποικιλιών πατάτας για πιστοποίηση και εµπορία σύµφωνα µε τους 

περί Παραγωγής και Εµπορίας του Πατατόσπορου Κανονισµούς του 2004.) 

 
•  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 

(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των 

σπόρων προς σπορά.)   

 
•  Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

(Τροποποιητικοί)  Κανονισµοί του 2007. 
(Ενσωµάτωση στους περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού, οι οποίοι εναρµονίζουν την κυπριακή νοµοθεσία µε τις 

πρόνοιες της Οδηγίας αρ. 99/105/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά 

µε την εµπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, δύο κανονισµών που εξέδωσε η 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την καλύτερη πρακτική εφαρµογή των 

προνοιών της υπό αναφορά Οδηγίας.)   

 
•  Οι περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Ταµείο Ευηµερίας Υπαλλήλων) 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 74

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
[Προσθήκη πρόνοιας, ώστε το εβδοµαδιαίο ωροµίσθιο προσωπικό του Συµβουλίου 

Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ) να καταστεί µέλος του Ταµείου Ευηµερίας Υπαλλήλων 

του οργανισµού.] 

 
•  Οι περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγηµάτων για τους Υπαλλήλους του Συµβουλίου και για τους Εξαρτωµένους 

τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
[Σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του 

Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ) από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος 

της ηλικίας τους.] 

 
•  Οι περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών 

Προϊόντων (Ελάχιστα Κριτήρια Προαναγνώρισης και Αναγνώρισης και Όροι και 

Προϋποθέσεις Λειτουργίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
[Μείωση των ελάχιστων κριτηρίων των οµάδων και οργανώσεων παραγωγών για τις 

κατηγορίες προϊόντων.  Λόγω των υψηλών κριτηρίων που ισχύουν, δεν έχουν καταστεί 

δυνατές η αναγνώριση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών και η παροχή ενισχύσεων 

µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για τη σύσταση και λειτουργία 

οµάδων και οργανώσεων παραγωγών για προϊόντα που διέπονται από την Κοινή 

Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), για τις οποίες όµως δεν προβλέπεται παρόµοια στήριξη από 

την αντίστοιχη ΚΟΑ, καθώς και για προϊόντα χωρίς ΚΟΑ.] 

 
•  Οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης και ∆ιάθεσής τους 

στην Αγορά (Έλεγχος Χρήσης Ορισµένων Ουσιών και Καταλοίπων στα Ζώντα 

Ζώα και τα Προϊόντα τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
(Τροποποιήσεις των προνοιών των βασικών κανονισµών για πλήρη εναρµόνισή τους µε 

τις Οδηγίες του Συµβουλίου 96/22/ΕΚ και 96/23/ΕΚ και τις Αποφάσεις της Επιτροπής 

97/747/ΕΚ και 98/179/ΕΚ σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µετά τη 

λεπτοµερή µελέτη του Πίνακα Αντιστοιχίας των κανονισµών και της αντίστοιχης κοινοτικής 

νοµοθεσίας.)   

 
•  Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεµιδιών (Γαρύλλη) και Γερµασόγειας 

(Έλεγχος και ∆ιαχείριση) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 

(∆υνατότητα εκπροσώπησης του επαρχιακού κτηµατολογικού λειτουργού Λεµεσού 

στις συνεδριάσεις της επιτροπείας των κυβερνητικών υδατικών έργων δι’ 
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αντιπροσώπου του, όπως προνοείται και για τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπείας.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

•  Ο περί της Καταπολέµησης της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης Προσώπων και 

της Προστασίας των Θυµάτων Νόµος του 2007. 
(Εφαρµογή της Απόφασης Πλαισίου 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 

για την καταπολέµηση της εµπορίας προσώπων, της Απόφασης Πλαισίου 2004/68/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 για την καταπολέµηση της σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, της Οδηγίας 2004/81/ΕΚ του 

Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους 

υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας προσώπων ή συνέργειας  στη 

λαθροµετανάστευση που συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

•  Ο περί Ελευθέρων Ζωνών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων για χορήγηση 

άδειας διεξαγωγής δραστηριοτήτων µέσα στις ελεύθερες ζώνες από τον Υπουργό 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού χωρίς τη συµµετοχή του Υπουργού Οικονοµικών, 

δεδοµένου ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών συµµετέχει στη Συµβουλευτική 

Επιτροπή Ελεύθερων Ζωνών, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις.) 

 
•  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου 

Νόµος του 2006. 
(Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, αρµοδιότητα του 

οποίου είναι να συµβουλεύει την κυβέρνηση σε θέµατα που αφορούν ή επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας.) 

 
•  Ο περί της Εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 περί του 

Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόµος του 2006. 
[Εφαρµογή στη ∆ηµοκρατία του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συµβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας µέσω 

της θέσπισης εθνικών εκτελεστικών κανόνων, καθώς και της εισαγωγής ρυθµίσεων µε 

βάση διακριτικές ευχέρειες που παρέχει στα κράτη µέλη ο κανονισµός.] 

 
•  Ο περί της Συµπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής 

Εταιρείας όσον Αφορά το Ρόλο των Εργαζοµένων Νόµος του 2006.  
[Υιοθέτηση της κοινοτικής Οδηγίας 2003/72/ΕΚ σχετικά µε το ρόλο των εργαζοµένων στις 
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υποθέσεις των Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Εταιρειών (SCE), που συστήνονται µε βάση 

τον κοινοτικό Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003.] 

 
•  Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης  της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Εναρµόνιση του κυπριακού δικαίου µε το δεσµευτικό κοινοτικό κεκτηµένο και 

συγκεκριµένα µε τα άρθρα 2 και 5 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για την προαγωγή της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας µετά από σχετική προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.) 

 
•  Ο περί της Προώθησης της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Νόµος 

του 2006. 

•  Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι 

µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε 

την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας και για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ, που θα επιτρέψει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία να 

λάβει µέτρα και να εφαρµόσει προγράµµατα/σχέδια για προώθηση και ανάπτυξη υψηλής 

απόδοσης συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βασίζεται στη 

ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα και την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.) 

 
•  O περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006. 

(Συζητήθηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού.) 

[Αναθεώρηση του τρόπου φορολόγησης των µηχανοκίνητων οχηµάτων, ώστε αφενός να 

διασφαλιστεί η συµµόρφωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προς τη συναφή για την 

επιβολή φόρου κατανάλωσης σε µεταχειρισµένα οχήµατα νοµολογία του ∆ικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) και αφετέρου να προωθηθεί η πολιτική υπέρ της 

εισαγωγής αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, όπως και φιλικών προς το 

περιβάλλον µη ενεργοβόρων αυτοκινήτων.] 

 
•  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 

3) Νόµος του 2006. 
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(Συζητήθηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού.) 

(∆ιαφοροποίηση του συστήµατος καταβολής φόρου εγγραφής και τελών κυκλοφορίας 

µηχανοκίνητων οχηµάτων µε βάση τις εκποµπές διοξιδίου του άνθρακα που προέρχονται 

από τη λειτουργία τους και έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας αναφορικά µε συνταξιούχους 

ιδιοκτήτες µηχανοκίνητων οχηµάτων, όπως και ρύθµιση µιας σειράς άλλων συναφών 

θεµάτων που διασφαλίζουν και προάγουν την περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης.) 

 
•  Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

[Παροχή δυνατότητας σε συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία έχουν συσταθεί σε 

άλλο κράτος µέλος να επεκτείνουν τον κατάλογο δραστηριοτήτων τους στη ∆ηµοκρατία και 

στις επενδυτικές και άλλες σχετικές υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικών µέσων (κινητές αξίες, 

µέσα χρηµαταγοράς, δικαιώµατα προαίρεσης κ.λπ.) µέσω υποκαταστήµατος ή 

διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.] 

 
•  Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκµετάλλευση) Νόµος του 

2007. 
[Κατάργηση του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκµετάλλευση) Νόµου 

και υιοθέτηση του προτεινόµενου νόµου για λόγους εναρµόνισης µε το κοινοτικό 

κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε την Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 αναφορικά µε τους όρους χορήγησης και χρήσης 

των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων.] 

 
•  Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκµετάλλευση) Κανονισµοί 

του 2007. 
(Καθορισµός των νοµικών, τεχνικών, εµπορικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών όρων 

βάσει των οποίων γίνεται η χορήγηση των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και 

παραγωγής υδρογονανθράκων στις εταιρείες πετρελαιοειδών που υποβάλλουν αίτηση.)   
 

•  Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
[∆ιαγραφή του εδαφίου (3) του άρθρου 7 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 

Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµου, ώστε 

να µην υπάρχει περιορισµός στο ετήσιο ποσό που επιτρέπεται να εκταµιεύει η Επιτροπή 

∆ιαχείρισης του Ειδικού Ταµείου από τις εισπράξεις του τέλους κατανάλωσης για σκοπούς 

άλλους από την καθαυτό παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.] 
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•  Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2007. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία αριθ. 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

αριθ. 1999/32/ΕΚ σχετικά µε την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων των πλοίων µε την 

προσθήκη στον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµο διατάξεων για 

τη ρύθµιση του ελέγχου της ποιότητας των καυσίµων των πλοίων.) 

 
•  Ο περί ∆ιαχείρισης Χώρων Ελλιµενισµού Σκαφών Αναψυχής Νόµος του 2007. 

(∆ηµιουργία χώρων ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής σε ορισµένες παραλιακές περιοχές 

της ∆ηµοκρατίας και χορήγηση αδειών σε πρόσωπα ή οργανισµούς για τη διαχείρισή 

τους.) 

 
•  Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2007. 

•  Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2007. 
[Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα µε το άρθρο 22 και το Παράρτηµα V 

της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης 

Ιουνίου 2006 σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 

ιδρυµάτων (αναδιατύπωση), καθώς και προσθήκη στο βασικό νόµο, ύστερα από 

υποδείξεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (IMF), διατάξεων οι οποίες περιορίζουν τη 

χρήση του όρου “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα” και ρυθµίζουν την παροχή πιστωτικών 

διευκολύνσεων από συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα προς πρόσωπα συνδεδεµένα µε 

αυτά.] 

 
•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Εναρµόνιση των προνοιών του περί Εταιρειών Νόµου µε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού 

κοινοτικού δικαίου κατόπιν υποδείξεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.) 

 
•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2007. 

(Εναρµόνιση µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 για τροποποίηση της Οδηγίας 

68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας για ορισµένες 

µορφές εταιρειών και 2006/99/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2006 για την 

προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον τοµέα του εταιρικού δικαίου, λόγω της 

προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας.) 

 
•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2007. 
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(Απαλλαγή του συγκροτήµατος µικρού µεγέθους από την υποχρέωση ετοιµασίας 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  Ασκήθηκε αναποµπή από τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας και η Βουλή ενέµεινε στην ψήφιση του νόµου.) 

 
•  Οι περί της Μεταφοράς Εγγεγραµµένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της 

∆ηµοκρατίας Κανονισµοί του 2007. 
[Θέσπιση κανονισµών για την εφαρµογή στη ∆ηµοκρατία των προνοιών του περί 

Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόµου του 2006 σχετικά µε τη µεταφορά 

εγγεγραµµένου γραφείου εταιρειών εντός και εκτός της ∆ηµοκρατίας.] 

 
•  Ο περί Ορισµένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και 

ειδικά του Ηλεκτρονικού Εµπορίου καθώς και για Συναφή Θέµατα 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Βελτιωτικές τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα για εναρµόνιση της κυπριακής 

νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα µε την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες πτυχές 

των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην 

εσωτερική αγορά, σύµφωνα µε τις σχετικές υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.) 

 
•  Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους 

Καταναλωτές Νόµος του 2007. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα µε την 

Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τη ρύθµιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά 

τις εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους καταναλωτές, µε στόχο την καλύτερη προστασία των συµφερόντων 

των καταναλωτών από τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών ∆ιαφηµίσεων 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ για την 

προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών 

σχετικά µε την παραπλανητική διαφήµιση.) 

 
•  Οι περί Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού (Ταµείο Προνοίας) Κανονισµοί του 

2007. 
[Κατάργηση των υφιστάµενων περί Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού (Ταµείο Προνοίας) 

Κανονισµών και θέσπιση νέων, µε σκοπό την εναρµόνισή τους µε τους κανονισµούς του 
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Ταµείου Προνοίας του Τακτικού Ωροµίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.] 

 
•  Οι περί Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού (∆ιάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
(Προσθήκη πρόνοιας βάσει της οποίας οι υπάλληλοι ή οι εργοδοτούµενοι του ΚΟΤ 

υποχρεούνται να αναφέρουν τη γνώση ή την υποψία τους ότι άλλος υπάλληλος του ΚΟΤ 

ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς, χρησιµοποιώντας τη θέση του ή τα καθήκοντά του στον 

οργανισµό.) 

 
•  Οι περί Τυποποίησης, ∆ιαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τέλη 

Αξιολόγησης και ∆ιαπίστευσης) Κανονισµοί του 2007. 
[Κατάργηση των υφιστάµενων περί Τυποποίησης, ∆ιαπίστευσης και Τεχνικής 

Πληροφόρησης (Τέλη ∆ιαπίστευσης) Κανονισµών του 2005 και θέσπιση νέων, βάσει των 

οποίων τα τέλη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες αξιολόγησης και διαπίστευσης για 

εργαστήρια και άλλους φορείς από τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Ποιότητας - 

Κυπριακό Φορέα ∆ιαπίστευσης καθορίζονται µε βάση την υπάρχουσα εµπειρία και τις 

διαµορφούµενες νέες ανάγκες.] 

 
•  Οι περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισµός Ινικής Σύνθεσης) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007.  
(Συµπερίληψη των νέων ειδών υφάνσιµων ινών πολυλακτιδίου και ελαστοπολυεστέρα στο 

σχετικό πίνακα των κανονισµών, ώστε οι πρόνοιές τους να εναρµονιστούν µε την Οδηγία 

2006/2/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση, µε σκοπό την προσαρµογή του στην 

τεχνική πρόοδο, του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί ορισµένων µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διµερών 

µειγµάτων υφάνσιµων ινών.) 

 
•  Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2007. 
(Προσθήκη πρόνοιας σε σχέση µε την υποχρέωση κάθε υπαλλήλου της Αρχής ο οποίος 

γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι άλλος υπάλληλος της Αρχής ενέχεται σε 

πράξεις διαφθοράς να το αναφέρει στην Αρχή εγγράφως, δίνοντας όλα τα αναγκαία 

στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισµού του). 

 
•  Οι περί Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2007. 
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•  Οι περί Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων σε 

Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωµένους τους) (Όµοιο µε το Σχέδιο Συντάξεων 

της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
(Σταδιακή επέκταση του “συνηθισµένου για την αφυπηρέτηση ορίου ηλικίας” των 

υπαλλήλων της Αρχής από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.)   

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 

•  Ο περί της Συµφωνίας µεταξύ Κύπρου και Λεττονίας για Συνεργασία στους Τοµείς 

του Πολιτισµού, Παιδείας και Επιστήµης (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 
(Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Κύπρου και Λεττονίας για Συνεργασία στους Τοµείς του 

Πολιτισµού, Παιδείας και Επιστήµης.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας σε Θέµατα Πολιτισµού, Επιστήµης, 

Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 
(Κύρωση συµφωνίας µεταξύ της Κύπρου και της Ιταλίας σε θέµατα πολιτισµού, επιστήµης, 

τεχνολογίας και εκπαίδευσης.) 

 
•  Ο περί της Σύµβασης της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της 

Πολυµορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 
(Κύρωση της Σύµβασης της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της 

Πολυµορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης, η οποία υιοθετήθηκε στη γενική διάσκεψη του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό, στα 

πλαίσια της 33ης συνόδου του, που έλαβε χώρα από τις 3 έως την 21η Οκτωβρίου 2005 

στο Παρίσι.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας για την Τροποποίηση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης 

Μεταξύ των Μελών της Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, 

αφετέρου, η οποία υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Κυρωτικός) 

Νόµος του 2007. 
(Κύρωση συµφωνίας που ρυθµίζει το σύνολο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 

τις χώρες ΑΚΕ και κυρίως τον τρόπο παροχής οικονοµικής, ανθρωπιστικής και άλλης 

βοήθειας προς αυτές τις χώρες, οι οποίες συγκαταλέγονται ανάµεσα στις λιγότερο 

αναπτυγµένες χώρες της γης.) 
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•  Ο περί της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων 

των Κρατών Μελών, Συνελθόντων στο Πλαίσιο του Συµβουλίου για την 

Τροποποίηση της Εσωτερικής Συµφωνίας της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, όσον 

Αφορά τα Ληπτέα Μέτρα και τις Ακολουθητέες ∆ιαδικασίες για την Εφαρµογή της 

Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (Κυρωτικός) Νόµος του 2007. 
(Κύρωση της αναθεωρηµένης εσωτερικής συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των µελών της όσον αφορά τα ληπτέα µέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την 

εφαρµογή της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.) 

 
•  Ο περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη Ναυτική Έρευνα και ∆ιάσωση του 1979 

(Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007.  
[Κύρωση των Αποφάσεων MSC 70(69) της 18ης Μαΐου 1998 και MSC 155(78) της 20ής 

Μαΐου 2004, οι οποίες τροποποιούν τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τη Ναυτική Έρευνα και 

∆ιάσωση του 1979, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε το Νόµο 

5(ΙΙΙ)/1994.] 

 
•  Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του 1979 για τη ∆ιαµεθοριακή Ρύπανση 

της Ατµόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Οξίνισης, του 

Ευτροφισµού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους (Κυρωτικός) Νόµος του 

2007. 
(Υποχρέωση των µερών του πρωτοκόλλου να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για τον 

έλεγχο ή/και τη µείωση των εθνικών ετήσιων εκποµπών διοξιδίου του θείου, οξιδίων του 

αζώτου, αµµωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων για την προστασία του ανθρώπου 

και του περιβάλλοντος.  Στα πλαίσια αυτά τα µέρη του πρωτοκόλλου οφείλουν να 

εφαρµόζουν εθνικές στρατηγικές και προγράµµατα, καθώς και εθνικά µέτρα για έλεγχο και 

µείωση των εκποµπών των εν λόγω ρύπων.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη Σύναψη 

Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών 

τους αφενός και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν αφετέρου (Κυρωτικός) Νόµος 

του 2007. 
(Σκοπός της συµφωνίας είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν για την εδραίωση της δηµοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονοµίας και της 

κοινωνικής υποδοµής της και για την επιτυχή µετάβασή της σε οικονοµία αγοράς.  

Αποτελεί επίσης το πλαίσιο για πολιτικό διάλογο µεταξύ των µερών, µε σκοπό την 

ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων µεταξύ τους.) 
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•  Ο περί της Συµφωνίας για Συνεργασία στους Τοµείς της Υγείας και της Ιατρικής 

Επιστήµης µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας (Κυρωτικός) Νόµος του 2007.  
(Με τη συµφωνία αυτή τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να αναπτύξουν διάφορες µορφές 

συνεργασίας σε διάφορους τοµείς, όπως είναι η ιατρική φροντίδα, η εκπαίδευση 

προσωπικού υγείας, ο υγειονοµικός έλεγχος των τροφίµων, αγαθών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων, ο επιδηµιολογικός έλεγχος των µεταδοτικών και παρασιτικών ασθενειών, η 

νοµοθεσία και οι κανονισµοί που αφορούν την υγεία, η πολιτική για τα φάρµακα, η ιατρική 

επιστήµη κ.ά.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας για την Ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Κυρωτικός) Νόµος του 2007. 
(Με τη συµφωνία αυτή δηµιουργείται ένας ακαδηµαϊκός οργανισµός στην Ελλάδα µε 

δραστηριότητες καθαρά επιστηµονικού χαρακτήρα.) 

 
•  Ο περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης Φυτοπροστασίας (Κυρωτικός) Νόµος του 2007. 

(Καθορισµός των βασικών κανόνων και προτύπων που πρέπει να ακολουθούνται για τη 

φυτοπροστασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα µέτρα φυτοκαραντίνας, και της υποχρέωσης 

των συµβαλλόµενων µερών να εκδίδουν φυτοϋγειονοµικά πιστοποιητικά για σκοπούς 

εισαγωγής και εξαγωγής γεωργικών προϊόντων.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας για το Καθεστώς στη ∆ηµοκρατία του Στρατιωτικού και 

Άλλου Προσωπικού της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στο Πλαίσιο 

της Αποστολής της UNIFIL (Κυρωτικός) Νόµος του 2007. 
 

•  Ο περί της Συµφωνίας για το Καθεστώς στη ∆ηµοκρατία του Στρατιωτικού και 

Άλλου Προσωπικού του Βασιλείου της ∆ανίας στο Πλαίσιο της Αποστολής της 

UNIFIL (Κυρωτικός) Νόµος του 2007. 
 

•  Ο περί της Συµφωνίας για το Καθεστώς στη ∆ηµοκρατία του Στρατιωτικού και 

Άλλου Προσωπικού της Σουηδίας στο Πλαίσιο της Αποστολής της UNIFIL 

(Κυρωτικός) Νόµος του 2007.  
 

•  Ο περί της Συµφωνίας για το Καθεστώς στη ∆ηµοκρατία του Στρατιωτικού και 

Άλλου Προσωπικού του Βασιλείου της Νορβηγίας στο Πλαίσιο της Αποστολής της 

UNIFIL (Κυρωτικός) Νόµος του 2007.  
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•  Ο περί της Συµφωνίας για το Καθεστώς στη ∆ηµοκρατία του Στρατιωτικού και 

Άλλου Προσωπικού του Βασιλείου της Ολλανδίας στο Πλαίσιο της Αποστολής της 

UNIFIL (Κυρωτικός) Νόµος του 2007.  
(Οι συµφωνίες αυτές διαλαµβάνουν τους όρους και τις διευθετήσεις που αφορούν την 

είσοδο και παρουσία στο έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στρατιωτικού και άλλου 

προσωπικού των προαναφερόµενων χωρών, καθώς και την είσοδο και χρήση του 

εδάφους της ∆ηµοκρατίας από πλοία και αεροσκάφη των πιο πάνω χωρών στα πλαίσια 

της αποστολής της UNIFIL.) 

 
•  Ο περί της Τροποποίησης των περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής 

∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της 

∆ηµοκρατίας της Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της 

∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Κυρωτικών) Νόµων του 2003 και 2004 και Κύρωσης του Τρίτου 

Πρωτοκόλλου ∆ιόρθωσης της Συνθήκης Νόµος του 2007.  
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(Κύρωση του Τρίτου Πρωτοκόλλου ∆ιόρθωσης της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου 

και άλλων εννέα χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας για Συνεργασία στον Πολιτιστικό 

Τοµέα (Κυρωτικός) Νόµος του 2007. 
(Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας για Συνεργασία στον Πολιτιστικό Τοµέα.) 

 
•  Ο περί της Σύµβασης για τη Χορήγηση Ευρωπαϊκών ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 

(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007.  
(Εισαγωγή καινοτοµιών στο δίκαιο της προστασίας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που 

επήλθαν στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Συνθήκης TRIPS του ∆ιεθνούς Οργανισµού 

Εµπορίου.)  

 
•  Ο περί της Σύµβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη 

Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2007.  
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(Κύρωση πρωτοκόλλου αναφορικά µε τη συνεργασία για παρεµπόδιση της ρύπανσης 

από πλοία και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης για την καταπολέµηση της ρύπανσης 

της Μεσογείου Θάλασσας.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

•  Ο περί της ∆ιαδικασίας ∆ιαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε 

Θέµατα που Aφορούν Άτοµα µε Αναπηρία Νόµος του 2006. 
(Θεσµοθέτηση της διαβούλευσης κάθε υπηρεσίας που ασκεί δηµόσια εξουσία µε την 

ΚΥΣΟΑ για κάθε θέµα που αφορά τους αναπήρους. Καθιέρωση της ΚΥΣΟΑ ως 

κοινωνικού εταίρου του κράτους για θέµατα που αφορούν άτοµα µε αναπηρία.) 

 
•  Ο περί της Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταµείων 

Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόµος του 2006. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την 

εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 

παροχών.)   

 
•  Ο περί της Ρύθµισης της Λειτουργίας Καταστηµάτων και των Όρων Απασχόλησης 

των Υπαλλήλων τους Νόµος του 2006. 
(Εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των 

καταστηµάτων, καθώς και τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των υπαλλήλων 

που εργοδοτούνται σ’ αυτά, έτσι ώστε να συνάδει το λιανικό εµπόριο µε τα σηµερινά 

δεδοµένα και τις σηµερινές ανάγκες των καταναλωτών και ταυτόχρονα να διασφαλίζονται 

τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού.)  

 
•  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006. 

(Tροποποίηση του βασικού νόµου για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ώστε να βελτιωθούν οι 

παροχές προς τους αυτοτελώς εργαζοµένους, για να µειωθεί η διαφορά που υπάρχει 

µεταξύ των δικαιωµάτων των αυτοτελώς εργαζοµένων και των δικαιωµάτων των 

µισθωτών.)  
 

•  Ο περί Ενηµέρωσης του Εργοδοτουµένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που 

∆ιέπουν τη Σύµβαση ή τη Σχέση Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

•  Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

•  Ο περί Εργοδοτουµένων µε Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση ∆υσµενούς 

Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
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•  Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση 

∆υσµενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

•  Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του Ιπτάµενου Προσωπικού της 

Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Συµπερίληψη στους βασικούς νόµους διατάξεων µε τις οποίες καθορίζονται οι εξουσίες 

και τα καθήκοντα των επιθεωρητών, τους οποίους διορίζει ο Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την αποτελεσµατική και καθολική εφαρµογή των βασικών 

νόµων, οι οποίοι εναρµονίζονται µε τις Οδηγίες µε αριθµούς 91/533/ΕΟΚ, 93/104/ΕΚ,  

2000/34/ΕΚ, 97/81/ΕΚ, 1999/70/ΕΚ και 2000/79/ΕΚ.) 

 
•  Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 

2006. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου για την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, η 

οποία κατέστη αναγκαία λόγω των προνοιών της νοµοθεσίας για τη σύναψη δηµόσιων 

συµβάσεων, καθώς και της νοµοθεσίας για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων.  

Ρύθµιση της αντιµετώπισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

περιπτώσεων καταστρατήγησης από συντελεστές κατάρτισης και άλλους συνεργάτες της 

Αρχής προνοιών του εν λόγω νόµου και της πολιτικής χορηγιών της Αρχής.) 
 

•  Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007. 
(Ρύθµιση του τρόπου και του χρόνου καταβολής των µισθών στους εργοδοτουµένους και 

καθορισµός των περιπτώσεων στις οποίες οι εργοδότες δικαιούνται να αποκόπτουν ποσά 

από τους µισθούς των εργοδοτουµένων και προστασία των εργοδοτουµένων από τις 

πληρωµές των µισθών τους σε είδος κατά αυθαίρετο τρόπο από τους εργοδότες.) 

 
•  Ο περί Εργοδοτουµένων µε Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση ∆υσµενούς 

Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2007. 
(Καθορισµός της έννοιας του όρου “εργοδοτούµενος µε µερική απασχόληση που 

εργάζεται σε ευκαιριακή βάση”.) 

 
•  Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2007. 
(Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν το βάρος της απόδειξης.) 

 
•  Ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Πλήρης και ορθή εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ.  Ειδικότερα, µε 

την τροποποίηση µεταφέρεται το βάρος της απόδειξης από το θύµα διάκρισης στον 
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εναγόµενο και δηµιουργείται υποχρέωση των εργοδοτών να προβαίνουν σε εύλογες 

προσαρµογές, ώστε το πρόσωπο µε αναπηρία να µπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση 

εργασίας, να ασκεί το επάγγελµά του ή να του παρέχεται εκπαίδευση.) 

 
•  Ο περί Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού Νόµος του 2007. 

(Θέσπιση αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου για την εισαγωγή του θεσµού του Επιτρόπου 

Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, ο οποίος έχει ως αποστολή την προάσπιση 

και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού.) 

 
•  Ο περί της Ρύθµισης και Λειτουργίας των Καταστηµάτων και των Όρων 

Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Τα καταστήµατα πώλησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και οι ψαραγορές εντάσσονται στην 

κατηγορία των ειδικών καταστηµάτων µε δικό τους ξεχωριστό ωράριο λειτουργίας.  

Επίσης, το ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων στοιχηµάτων επεκτείνεται µέχρι τις 12.00 

τα µεσάνυχτα.) 

 
•  Ο περί της Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταµείων 

Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Κατάργηση των δικαιωµάτων εγγραφής κατά την εξέταση από την αρµόδια αρχή αίτησης 

για εγγραφή ταµείου και για τροποποίησή της, καθώς και αίτησης για χορήγηση από την 

αρµόδια αρχή οποιασδήποτε άδειας ή εγκρίσεως.  Επιπλέον, δίδεται παράταση της 

προθεσµίας εγγραφής των ταµείων στην αρµόδια αρχή κατά δύο µήνες.) 

 
•  Ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Θεσµοθέτηση του δελτίου στάθµευσης για άτοµα µε αναπηρίες ως µέτρου επίλυσης των 

προβληµάτων που σχετίζονται µε το δικαίωµά τους για απρόσκοπτη διακίνηση, που 

αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους στα κοινά.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισµένων 

Οχηµάτων Νόµος του 2007. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.) 

(Εναρµόνιση µε κοινοτικό δίκαιο.  Ρυθµίζει την εισαγωγή συστηµάτων ελέγχου των ωρών 

οδήγησης, τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού ελέγχου των ηµερών κατά τις οποίες 

εργάστηκαν οι οδηγοί οχηµάτων, τη διενέργεια ελέγχων καθ’ οδόν, στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων κ.ά.) 

 
•  Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας (Τροποποιητικός) 
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Νόµος του 2007. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/34/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 1996 και της συνηµµένης στην 

Οδηγία συµφωνίας πλαισίου που συνήφθη από τις UNICE, CEEP και CES. 

Σε περιπτώσεις που γεννιούνται πάνω από ένα παιδιά την ίδια µέρα, το δικαίωµα της 

γονικής άδειας δεκατριών εβδοµάδων για όλα τα παιδιά επεκτείνεται σε δεκατρείς 

εβδοµάδες για κάθε παιδί.) 

 
•  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Επέκταση της άδειας µητρότητας από δεκαέξι σε δεκαοκτώ εβδοµάδες και αύξηση κατά 

τρεις µήνες της περιόδου κατά την οποία δίδεται στη µητέρα το δικαίωµα να απουσιάζει 

µία ώρα από την εργασία της για σκοπούς φροντίδας του παιδιού της.) 

 
•  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Επέκταση του επιδόµατος µητρότητας, έτσι ώστε να καλύπτει δεκαοκτώ εβδοµάδες.) 

 
•  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 

2006. 
[Αναδιάρθρωση των επαγγελµατικών κατηγοριών των αυτοτελώς εργαζοµένων, 

αναθεώρηση των κατώτατων ποσών ασφαλιστέων αποδοχών (τεκµαρτά) των αυτοτελώς 

εργαζοµένων, παροχή δικαιώµατος στο διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αυτοτελώς εργαζόµενο για πληρωµή εισφορών µε 

βάση το πραγµατικό του εισόδηµα, να εξασφαλίζει στοιχεία για εξακρίβωση των 

πραγµατικών αποδοχών του αυτοτελώς εργαζοµένου και εξουσίας να αναθεωρεί την 

αρχική του απόφαση, οποτεδήποτε εξασφαλίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι 

πραγµατικές αποδοχές του αυτοτελώς εργαζοµένου είναι υψηλότερες από αυτές που 

καθόρισε στην αρχική του απόφαση.] 

 
•  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισµοί 

του 2006. 
(Αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και των παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων.)   

 
•  Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Tέλος Καταβλητέον υπό 

Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισµοί του 2006. 
(Τροποποίηση των κανονισµών για σκοπούς αναθεώρησης των βασικών παροχών επί 

των οποίων υπολογίζεται το τέλος που καταβάλλεται από τους εργοδότες προς την Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.)  
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•  Οι περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη 

Βασικών Αναγκών) Κανονισµοί του 2007. 
[Αναθεώρηση του ύψους των δηµόσιων βοηθηµάτων που παρέχονται για κάλυψη των 

βασικών αναγκών, σύµφωνα µε τον περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο, 

Νόµος αρ. 95(Ι) του 2006.] 

 
•  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χηµικοί Παράγοντες) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
(Πλήρης εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο αναφορικά µε 

την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 

σε χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

•  Ο περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµος του 2006. 
(Θέσπιση νοµοθεσίας για εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση 

των κτιρίων.) 

 
•  Οι περί Οδών και Οικοδοµών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισµοί του 

2006. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.) 

 
•  Ο περί ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006.  
(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε αφενός να διευκολυνθεί η υποβολή 

υποψηφιότητας στη ∆ηµοκρατία από πολίτες άλλων κρατών µελών και αφετέρου να 

εισαχθεί πρόνοια σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα 

εκλέγονται σε οποιοδήποτε αξίωµα, δυνάµει των διατάξεων της ισχύουσας βασικής 

νοµοθεσίας, να εκπίπτουν του αξιώµατός τους, όταν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει σε 

οποιοδήποτε χρόνο µετά την εκλογή τους ότι η προβλεπόµενη στην ισχύουσα νοµοθεσία 

υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλαν σ’ αυτήν, ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι του 

δικαιώµατος του εκλέγεσθαι στο κράτος µέλος καταγωγής τους, είναι ψευδής.) 

 
•  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των 

εκλογών για την ανάδειξη των συµβουλίων των κατεχόµενων κοινοτήτων να δύναται ο 
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Έφορος Εκλογής, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να προβαίνει σε διευθετήσεις για 

τη διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων σε ενιαία κέντρα διαλογής.) 

 
•  Ο περί ∆ήµων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε η ψηφοφορία για την εκλογή δηµάρχων και 

δηµοτικών συµβούλων να τερµατίζεται στις 6.00 µ.µ.) 

 
•  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε η ψηφοφορία για την εκλογή κοινοταρχών 

και κοινοτικών συµβούλων να τερµατίζεται στις 6.00 µ.µ.) 

 
•  Ο περί Πώλησης Οινοπνευµατωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(1. Αύξηση των ισχυόντων δικαιωµάτων που καταβάλλονται για τη χορήγηση άδειας 

πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών.   

2. ∆ιεύρυνση των καθορισµένων στη βασική νοµοθεσία περιπτώσεων ανάκλησης 

άδειας λειτουργίας κέντρων αναψυχής, σε περίπτωση που η άδεια λήφθηκε µε δόλο 

ή µε ψευδείς παραστάσεις ή λόγω µη πλήρωσης οποιουδήποτε όρου υπό του 

οποίου αυτή έχει παραχωρηθεί, καθώς και σε περίπτωση που επιχειρηµατίας 

κέντρου αναψυχής έχει καταδικαστεί για αδικήµατα κατά των ηθών της περιουσίας 

και της εµπορίας ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών.) 

 

•  Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(1. Εισαγωγή διάταξης µε την οποία καθορίζεται η ηλικία των δεκαεπτά ετών ως η 

επιτρεπόµενη ηλικία εισόδου προσώπων σε ορισµένες κατηγορίες κέντρων 

αναψυχής, εκτός αν αυτά συνοδεύονται από το γονέα ή τον κηδεµόνα τους, και µε 

την οποία προβλέπεται ευθύνη του επιχειρηµατία ή του διευθυντή του κέντρου, όταν 

επιτρέπει την είσοδο στα κέντρα αναψυχής κατά παράβαση των υπό αναφορά 

ρυθµίσεων.   

2. ∆ιεύρυνση των καθορισµένων στη βασική νοµοθεσία απαιτούµενων προσόντων 

που πρέπει να κατέχει διευθυντής κέντρου αναψυχής και εισαγωγή πρόνοιας µε την 

οποία καθίσταται αδίκηµα η λειτουργία κέντρων αναψυχής από πρόσωπο, σε 

περίπτωση που το κέντρο δεν τελεί υπό τη διεύθυνση διευθυντή.) 

 
•  Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε ως ηλικία εισόδου προσώπων σε ορισµένες 

κατηγορίες κέντρων αναψυχής να καθοριστεί η ηλικία των δεκαεπτά ετών, εκτός αν τα 

πρόσωπα αυτά συνοδεύονται από το γονέα ή τον κηδεµόνα τους.) 
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•  Ο περί Υδατοπροµήθειας (∆ηµοτικές και Άλλες Περιοχές) (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2007. 
(Εισαγωγή στη βασική νοµοθεσία διατάξεων σύµφωνα µε τις οποίες τα συµβούλια 

υδατοπροµήθειας µπορούν να αυξάνουν ή να µειώνουν τα τέλη υδατοπροµήθειας µέχρι 

10% ετησίως, οµοιόµορφα και κατά το ίδιο ποσοστό σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών 

µε βάση τις οποίες επιβάλλονται τα τέλη κατανάλωσης νερού, χωρίς να απαιτείται η 

τροποποίηση των σχετικών κανονισµών οι οποίοι καθορίζουν το ύψος των τελών αυτών, 

οι οποίες θα ισχύουν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009.) 

 
•  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας για εναρµόνισή της µε το κοινοτικό κεκτηµένο στο 

κεφάλαιο “∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις” και ειδικότερα µε τις πράξεις της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν:  

1. την Οδηγία 2003/109/ΕΚ σχετικά µε το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών οι 

οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες, 

2. την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα της οικογενειακής επανένωσης, 

3. την Οδηγία 2003/110/ΕΚ όσον αφορά τη συνδροµή κατά τη διέλευση σε περίπτωση 

αποµάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού, 

4. την Οδηγία 2002/90/ΕΚ για τον ορισµό της υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου, 

διέλευσης και διαµονής, 

5. την απόφαση πλαίσιο για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της 

υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου, διέλευσης και διαµονής.) 

 
•  Ο περί του ∆ικαιώµατος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των 

Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να ∆ιαµένουν Ελεύθερα στη ∆ηµοκρατία 

Νόµος του 2007. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σε σχέση µε το δικαίωµα των πολιτών και των µελών 

των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα σε όλη την Ένωση.)  

 
•  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

[Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη 

θέσπιση των ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 

τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς 

προστασίας για άλλους λόγους, καθώς και µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου της 

22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης µόνο όσον 

αφορά την παράγραφο (1) του άρθρου 7 και την παράγραφο (1) του άρθρου 12 της 
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Οδηγίας αυτής.] 

 
•  Ο περί Κτηµατοµεσιτών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007.  

(Εναρµόνιση της βασικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο στους τοµείς της 

ελευθερίας εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών.) 

 
•  Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκποµπής Ήχου) Νόµος του 2007. 

(Θέσπιση νοµοθεσίας που ρυθµίζει τον έλεγχο της ηχορρύπανσης που προκαλείται από 

τα κέντρα αναψυχής.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

•  Έγκριση του καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δηµόσια υπηρεσία σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 

Νόµου. 

 
•  Έγκριση του καταλόγου επιστηµονικών θέσεων εισδοχής στη δηµόσια υπηρεσία 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη 

∆ηµόσια Υπηρεσία Νόµου. 

 
•  Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τοµέα από Πρώην 

Κρατικούς Αξιωµατούχους και Ορισµένους Πρώην Υπαλλήλους του ∆ηµόσιου και 

του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα Νόµος του 2007. 
(Ρύθµιση του δικαιώµατος ανάληψης εργασίας από πρώην κρατικούς αξιωµατούχους και 

ορισµένους πρώην υπαλλήλους του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 

•  Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007.  
(Θέσπιση νοµοθεσίας για τη ρύθµιση της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γραφείων που 

παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας και τον καθορισµό των προϋποθέσεων για την άσκηση 

του επαγγέλµατος του ιδιώτη φύλακα.) 

 
•  Ο περί του Ενιαίου ∆ηµόσιου Επιτοκίου Υπερηµερίας Νόµος του 2006. 

(Θέσπιση νοµοθεσίας µε την οποία ρυθµίζεται ο καθορισµός του επιτοκίου υπερηµερίας, 

το οποίο θα ισχύει και θα εφαρµόζεται ενιαία, στις περιπτώσεις όπου σε άλλη ισχύουσα 

νοµοθεσία προβλέπεται η καταβολή ή πληρωµή από ή προς το δηµόσιο τόκου 

υπερηµερίας συνεπεία παράλειψης ή καθυστέρησης στην εξόφληση οποιουδήποτε 

ληξιπρόθεσµου χρέους οφειλόµενου από ή προς το δηµόσιο.)  
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•  Ο περί Πολιτικής ∆ικονοµίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Ενίσχυση των µέτρων εκτέλεσης δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε προς όφελος του 

εξ αποφάσεως πιστωτή και ιδιαίτερα διευκόλυνση της χρήσης από αυτόν του µέσου 

εκτέλεσης “κατάσχεση εις χείρας τρίτου”.  Επιπρόσθετα, επαναφέρονται στη βασική 

νοµοθεσία σε σχέση µε διατάγµατα και εντάλµατα φυλάκισης που είχαν εκδοθεί πριν από 

την κατάργηση της φυλάκισης για αστικά χρέη, στις 15 Ιουνίου 2005, οι διαδικασίες που 

παρείχαν προηγουµένως, δυνάµει του καταργηθέντος κατά την εν λόγω ηµεροµηνία 

άρθρου 91, τη δυνατότητα αναστολής, τροποποίησης και ακύρωσης.) 

 
•  Ο περί Αστικών Αδικηµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Ενίσχυση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων στην Κύπρο έναντι αστικών 

αδικηµάτων, οπουδήποτε και αν αυτά διαπράττονται.) 

 
•  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006. 

(Αποτελεσµατικότερη προστασία του συνταγµατικά και διεθνώς κατοχυρωµένου 

δικαιώµατος ακίνητης περιουσίας, µέσω του ποινικού δικαίου, καθώς και περαιτέρω 

προστασία προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των συναλλαγών έναντι του 

ενδεχοµένου εξαπάτησής τους από τρίτους.) 

 
•  

 

Ο περί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απόδειξη και 

Εκτέλεση Πράξεων και ∆ικαστικών Αποφάσεων) Νόµος του 2006.  
(Θέσπιση εσωτερικής νοµοθεσίας για σκοπούς απόδειξης των πράξεων και των 

δικαστικών αποφάσεων των οργάνων και των δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

καθώς και για αποτελεσµατική εφαρµογή ορισµένων κοινοτικών διατάξεων που αφορούν 

την εκτέλεση αποφάσεων κοινοτικών οργάνων ή δικαστηρίων που επιβάλλουν χρηµατικές 

κυρώσεις µόνο σε πρόσωπα.) 

 
•  Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναδιατύπωση και 

συγκέντρωση όλων των ελεγχόµενων περιοχών σε έναν ενιαίο πίνακα διατάγµατος.) 

 
•  Ο περί της Εφαρµογής των Κοινοτικών Κανονισµών και Κοινοτικών Αποφάσεων 

Νόµος του 2007.   
(Θέσπιση νοµοθεσίας για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής στη ∆ηµοκρατία 

των κανονισµών και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ή αµφοτέρων των Κοινοτήτων και ειδικότερα των 

κοινοτικών κανονισµών και των κοινοτικών αποφάσεων που δεν τυγχάνουν ρύθµισης µε 
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ειδικούς νόµους.) 

 
•  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2007. 

(Αντικατάσταση του άρθρου 188Α του ποινικού κώδικα µε νέο άρθρο, διατυπωµένο κατά 

τρόπο που να καθίσταται ευκολότερη η απόδειξη στο δικαστήριο του αδικήµατος της 

άγρας πελατών κυρίως σε σχέση µε την προσφορά ορισµένων υπηρεσιών και προϊόντων, 

µε στόχο την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του εν λόγω άρθρου.)  

 
•  Ο περί ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

[Εισαγωγή διάταξης σύµφωνα µε την οποία υπόκειται σε έφεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο η 

κατόπιν αιτήµατος διαδίκου απόφαση πρωτόδικου δικαστηρίου για παραποµπή ή µη 

παραποµπή ζητήµατος στο ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), βάσει του 

άρθρου 68 ή του άρθρου 234 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή 

του άρθρου 150 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 

Ενέργειας ή του άρθρου 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.] 

 
•  Ο περί ∆ικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Θεσµοθέτηση Εταιρείας ∆ικηγόρων.) 

 
•  Ο περί Αστυνοµίας (Ανεξάρτητη Αρχή ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική η 

λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων κατά της 

Αστυνοµίας.) 

 
•  Ο περί Παραγραφής (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Αύξηση από δύο σε τρία χρόνια  της περιόδου παραγραφής ορισµένων απαιτήσεων από 

πώληση και παράδοση αγαθών, λογαριασµούς καταστηµάτων και ξενοδοχείων, εκτέλεση 

εργασίας κ.ά.) 

 
•  Ο περί της Έκδοσης ∆ικαστικών ∆ιαταγµάτων για την Προστασία των Συλλογικών 

Συµφερόντων των Καταναλωτών Νόµος του 2007. 
(Θέσπιση νοµοθεσίας για την πλήρη εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

19ης Μαΐου 1998 περί αγωγών παραλείψεων στον τοµέα της προστασίας των 

συµφερόντων των καταναλωτών, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται καλύτερη προστασία των 

καταναλωτών στις περιπτώσεις εθνικών και ενδοκοινοτικών παραβάσεων ορισµένων 

νόµων που καλύπτουν θέµατα προστασίας καταναλωτών.) 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 95

 
•  Οι περί ∆ικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήµατα) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 

2007. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισµών, ώστε, µεταξύ άλλων, να υιοθετηθούν εισηγήσεις 

σχετικής αναλογιστικής µελέτης για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του Ταµείου 

Συντάξεως ∆ικηγόρων.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

•  Ο περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµος του 2007. 

•  Ο περί της Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Εισαγωγή νοµοθετικού πλαισίου για τη ρύθµιση θεµάτων συναφών µε την υιοθέτηση του 

ευρώ και για την οµαλή µετάβαση από την κυπριακή λίρα στο ευρώ.) 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 1) του 2007. 

(Ρυθµίσεις που αφορούν τη δηµιουργία αριθµού νέων θέσεων, την αναβάθµιση και την 

αναδιάρθρωση διάφορων τµηµάτων στη δηµόσια υπηρεσία µε σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την πιο εύρυθµη λειτουργία τους.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

•  Ο περί του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) 

Νόµος του 2006. 
(Τροποποίηση, ενοποίηση και αναθεώρηση της προγενέστερης νοµοθεσίας για το Ίδρυµα 

Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ώστε να καταστεί πιο λειτουργική.) 

 
•  Οι περί του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) Κανονισµοί του 

2007. 
(Καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του νέου νόµου για το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών 

Κύπρου και εισαγωγή νέων προνοιών που προβλέπουν, µεταξύ άλλων, την εκπόνηση 

των προγραµµάτων υποτροφιών, τη διαδικασία διεκδίκησης και παραχώρησης 

υποτροφιών, τις υποχρεώσεις των υποτρόφων, τη λειτουργία των επιτροπών επιλογής 

κ.λπ.) 

 
•  Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006. 

(Τροποποίηση του υφιστάµενου βασικού νόµου, έτσι ώστε οι πρόνοιές του να συνάδουν 

µε εκείνες του περί ∆ήµων Νόµου, δεδοµένου ότι εκλογές για ανάδειξη των µελών των 

σχολικών εφοριών διεξάγονται αποκλειστικά σε δηµαρχούµενες περιοχές.) 
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•  Ο περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Τροποποίηση του υφιστάµενου νόµου, ώστε να δοθούν κίνητρα για υπηρεσία 

εκπαιδευτικών σε σχολεία των κατεχόµενων από τα τούρκικα στρατεύµατα περιοχών.) 

 
•  Ο περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 

2007. 
(∆ιαγραφή της πρόνοιας από τον υφιστάµενο νόµο σύµφωνα µε την οποία το Πρόγραµµα 

Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς µέσης 

εκπαίδευσης πραγµατοποιείται µόνο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.  Στο νόµο 

αυτό ενσωµατώθηκε επίσης πρόνοια πρότασης νόµου που σκοπό είχε τη ρύθµιση του 

νοµοθετικού κενού που υπήρχε σε σχέση µε τις έγκυες γυναίκες οι οποίες είναι 

υποψήφιες για διορισµό και αδυνατούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα 

Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, κινδυνεύοντας να διαγραφούν από το σχετικό πίνακα 

διοριστέων, επειδή δεν έχουν εξασφαλίσει το απαιτούµενο πιστοποιητικό προϋπηρεσιακής 

κατάρτισης.) 

 
•  Οι περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραµµα Προϋπηρεσιακής 

Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) 

Κανονισµοί του 2007. 
(Κατάργηση των προγενέστερων κανονισµών και ρύθµιση όλων των θεµάτων που 

αφορούν το Πρόγραµµα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.  Επιπρόσθετα, µεταξύ άλλων, 

προβλέπεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης του Προγράµµατος Προϋπηρεσιακής 

Κατάρτισης από το Πανεπιστήµιο Κύπρου.) 

 
•  O περί Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου Κύπρου του 2007 Νόµος του 2007. 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου του 2007 Νόµος 

του 2007. 
 

•  Ο περί Προϋπολογισµού του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου του 2007 

Νόµος του 2007. 
 

•  Ο περί Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Τροποποίηση του υφιστάµενου νόµου, έτσι ώστε να παρέχεται στο Υπουργικό Συµβούλιο 

η εξουσία για έκδοση διατάγµατος µε το οποίο καθορίζονται οι θέσεις που συνεπάγονται 

άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας, καθώς και διαφύλαξη των 

γενικών συµφερόντων του κράτους.) 
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•  Οι περί Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου (∆ιάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
(Ρύθµιση του δικαιώµατος εργοδότησης των πολιτών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη δηµόσια υπηρεσία, ώστε, µε βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω νόµου, το 

δικαίωµα εργοδότησης να µην αφορά τις θέσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί ως θέσεις 

άσκησης δηµόσιας εξουσίας, στις οποίες µόνο πολίτες της ∆ηµοκρατίας µπορούν να 

διορίζονται ή προάγονται.)  

 
•  Ο περί ∆ιεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2007. 
(Απάλειψη των αδυναµιών που είχαν παρατηρηθεί κατά τη διεξαγωγή των παγκύπριων 

εξετάσεων µε την εφαρµογή του υφιστάµενου νόµου κατά το πρώτο έτος ισχύος του, το 

2006.) 

 

•  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος 

του 2007. 
[∆ιασφάλιση της οµαλής συνέχισης της λειτουργίας των ιδρυµάτων που εντάσσονται στο 

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) µε το απαραίτητο προσωπικό κατά τη 

µεταβατική περίοδο της παράλληλης λειτουργίας τους µε το ΤΕΠΑΚ.] 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 

Κύπρου Νόµος (Αρ. 1) του 2007. 
[Ίδρυση των θέσεων του εντεταγµένου προσωπικού που θα υπηρετεί στα υπό ένταξη στο 

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ιδρύµατα.] 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 

•  Οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισµοί του 2007. 
[Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία αρ. 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί του συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 2083/2005 της Επιτροπής της 19ης 

∆εκεµβρίου 2005 περί της τροποποίησης των Οδηγιών αρ. 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 

εφαρµογής κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων συµβάσεων.  Ειδικότερα, οι εν λόγω 
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κανονισµοί καθορίζουν τις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισµού, υποβολής, παραλαβής 

και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης συµβάσεων και τα όργανα τα οποία έχουν 

αρµοδιότητα και εξουσία να αποφασίζουν την ανάθεση της σύµβασης, την απόρριψη 

οποιασδήποτε προσφοράς ή την ακύρωση του διαγωνισµού.] 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

•  Ο περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Ρύθµιση της τοποθέτησης σε ξεχωριστά ράφια των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων.  

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ανέπεµψε το νόµο αυτό στις 28 Ιουνίου 2007, αλλά η 

αναποµπή απορρίφθηκε από την ολοµέλεια της Βουλής στις 12 Ιουλίου 2007 και έγινε 

αναφορά από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στο Ανώτατο ∆ικαστήριο.) 

 
•  Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Πλήρης και ορθή εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που περιλαµβάνονται σε επίσηµη 

προειδοποιητική επιστολή ηµεροµηνίας 4 Απριλίου 2006, στα πλαίσια της διαδικασίας 

παράβασης από τη ∆ηµοκρατία δυνάµει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ.) 

 
•  Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων 

(Tροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(∆ιασφάλιση της πλήρους ενσωµάτωσης και ορθής εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό 

κεκτηµένο για τη διατήρηση των άγριων πτηνών.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας για Συνεργασία στον Τοµέα της 

Προστασίας του Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 
(Κύρωση της συµφωνίας που έχει υπογραφεί µεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και της κυβέρνησης της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας για συνεργασία στον τοµέα 

του περιβάλλοντος.) 

 
•  Ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίµων ή Άλλων Ανανεώσιµων 

Καυσίµων για τις Μεταφορές (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Προσθήκη στο βασικό νόµο διατάξεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρακτικής 

εφαρµογής και των αποτελεσµάτων του, ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός ενδεικτικός στόχος 

που έθεσε το Υπουργικό Συµβούλιο για αντικατάσταση του 1% των συµβατικών καυσίµων 
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που καταναλώνονται στις µεταφορές µε βιοκαύσιµα.  Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

ανέπεµψε το νόµο αυτό στις 3 Μαΐου 2007, αλλά η αναποµπή απορρίφθηκε από την 

ολοµέλεια της Βουλής στις 17 Μαΐου 2007 και ο νόµος τέθηκε σε ισχύ.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

•  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 

•  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισµένες 

Επικίνδυνες Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το δεσµευτικό περιβαλλοντικό κεκτηµένο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τη λήψη µέτρων για τη ρύπανση που προκαλείται 

από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.) 

 
•  Ο περί  της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(∆ιασφάλιση της ορθότερης ενσωµάτωσης στην κυπριακή νοµοθεσία του ευρωπαϊκού 

κεκτηµένου για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών 

έργων στο περιβάλλον, σύµφωνα µε υποδείξεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2007. 
(Προσθήκη δύο νέων κατηγοριών στον κατάλογο των αδειοδοτούµενων εγκαταστάσεων οι 

οποίες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν άδεια εκποµπής αέριων αποβλήτων από τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

 
•  Ο περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2007. 

•  Οι περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδµιο, Υδράργυρος, 

Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατµοσφαιρικό Αέρα) 

Κανονισµοί του 2007. 
(Καθορισµός για πρώτη φορά “τιµών-στόχων” όσον αφορά τις συγκεντρώσεις ρύπων και 

ιδιαίτερα αρσενικού, καδµίου, νικελίου και βενζοπυρενίου στον ατµοσφαιρικό αέρα της 

∆ηµοκρατίας για την αποφυγή, πρόληψη ή µείωση επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία του 

ανθρώπου και στο σύνολο του περιβάλλοντος της ∆ηµοκρατίας, όταν οι συγκεντρώσεις 
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των πιο πάνω στοιχείων ξεπερνούν τις καθορισµένες “τιµές-στόχους”.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 

•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης 

Κατανοµής Βαρών Νόµος (Αρ. 1) του 2006. 
(Έγκριση του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης 

Κατανοµής Βαρών για το 2006 ύψους £1,3 εκατοµ. για σπουδαστικά δάνεια.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών του 

2007 Νόµος του 2006. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών για το 

2007.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Ταµείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2007 

Νόµος του 2006. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού του Ταµείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 

2007 ύψους £9.341.065.) 

 
•  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε, µεταξύ άλλων, να παρέχεται η δυνατότητα 

εγγραφής συµβάσεων µισθώσεων τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας που 

συνάπτονται µεταξύ του Κηδεµόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ως εκµισθωτή και 

εκτοπισθέντος προσώπου ως µισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του, χωρίς 

να απαιτείται: 

1. η προσκόµιση στο αρµόδιο κτηµατολογικό γραφείο πιστοποιητικού εγγραφής ή 

έρευνας για την ακίνητη ιδιοκτησία που εκµισθώνεται, 

2. η εξασφάλιση άδειας διαίρεσης της τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας σε 

περίπτωση µίσθωσης µέρους της, 

3. η καταβολή τέλους χαρτοσήµου για την εγγραφή των συµβάσεων αυτών.) 

 
•  Ο περί Αρχείου Πληθυσµού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Θεσµοθέτηση πιστοποιητικού εκτοπισθέντος δυνάµει καταγωγής είτε από πατέρα είτε 

από µητέρα πρόσφυγα.) 

 
•  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 
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2007. 
[∆υνατότητα εγγραφής κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνοµα δικαιούχου οικιστικής 

µονάδας, σύµφωνα µε τους περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας 

σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικούς) Κανονισµούς, ο οποίος απεβίωσε κατά ή 

µετά τις 7 Απριλίου 2006 και δεν µπορεί να συγκατατεθεί για τη µεταβίβαση και την 

εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας που του παραχωρείται στο όνοµά του.] 

 
•  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2007. 
(Απαλλαγή του εκτοπισθέντος µισθωτή από την υποχρέωση καταβολής δικαιωµάτων για 

την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής της µίσθωσης και σχετικού κτηµατολογικού 

σχεδίου.) 

 
•  Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές 

∆ιατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Απαλλαγή του εκτοπισθέντος µισθωτή από την υποχρέωση καταβολής µισθώµατος στις 

περιπτώσεις συµβάσεων µίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς 

στέγασης ή αυτοστέγασης σε κυβερνητικό οικισµό ή συνοικισµό αυτοστέγασης.) 

 
•  Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 

(Παροχή αύξησης στο χορήγηµα διακίνησης για τους εργαζόµενους ανάπηρους 

παθόντες, µε αναδροµική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006.) 

 
•  Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες 

και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
(Αντιµετώπιση προβληµάτων που διαφάνηκαν κατά την πρακτική εφαρµογή των 

κανονισµών.  Ειδικότερα, προστίθεται πρόνοια, για να είναι δικαιούχοι παραχώρησης 

τίτλου ιδιοκτησίας οι εκτοπισθέντες ή οι παθόντες ή οι τουρκόπληκτοι οι οποίοι κατά ή µετά 

τις 7 Απριλίου 2006 είναι νόµιµοι κάτοχοι οικιστικής µονάδας.  Περαιτέρω, προστίθεται 

πρόνοια, ώστε οικιστική µονάδα την οποία κατείχε δικαιούχος ο οποίος απεβίωσε κατά ή 

µετά τις 7 Απριλίου 2006 κατά την ηµεροµηνία του θανάτου του και επί της οποίας είχε 

αποκτήσει δικαίωµα τιτλοποίησης να αποτελεί µέρος της περιουσίας του και να είναι 

αντικείµενο κληρονοµικής διαδοχής.) 

 
•  Οι περί Ισότιµης Κατανοµής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεµικής 

Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
(∆ιάκριση στο ποσοστό µέρους δανείου ή εγγύησης δανείου που θα έχει ευχέρεια το 
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διοικητικό συµβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών να αποκόπτει, 

ανάλογα µε το αν ο αιτητής είναι πρόσφυγας, µη πρόσφυγας ή παιδί από µητέρα 

πρόσφυγα και πατέρα µη πρόσφυγα.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

•  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού 

Ελέγχου) Νόµος του 2007.  
(Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 

Μηχανοκινήτων Οχηµάτων.) 

 
•  Ο περί της Αρχικής Επιµόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών 

Ορισµένων Οδικών Οχηµάτων τα οποία Χρησιµοποιούνται για τη Μεταφορά 

Εµπορευµάτων ή Επιβατών Νόµος του 2007. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2003/59/ΕΚ σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την 

περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για 

τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών.) 

 
•  Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2003/20/ΕΚ αναφορικά µε την υποχρεωτική χρησιµοποίηση  

ζώνης ασφαλείας στα οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων.)  

 
•  Ο περί Τροχαίων Αδικηµάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήµανσης και άλλα 

Συναφή Θέµατα) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Παροχή δυνατότητας στην αστυνοµία να αποστέλλει τις καταγγελίες που προκύπτουν σε 

σχέση µε τη λειτουργία του συστήµατος φωτοεπισήµανσης τροχαίων παραβάσεων µε 

προσωπική συστηµένη ταχυδροµική επιστολή.) 

 
•  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού 

Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2007. 
(Παροχή δυνατότητας στον έφορο, σε συγκεκριµένες µόνο περιπτώσεις, να παραχωρεί 

προσωρινή µη ανανεώσιµη άδεια συνέχισης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ για δύο χρόνια.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισµένων 

Οχηµάτων Νόµος του 2007. 
[Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2006/22/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 561/2006 αναφορικά 

µε τις δραστηριότητες οδικών µεταφορών.] 
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•  Ο περί της Επαγγελµατικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 

2007. 
(∆ιαγραφή της διάταξης της βασικής νοµοθεσίας που προβλέπει ότι για τη χορήγηση 

επαγγελµατικής άδειας οδηγού των κατηγοριών µηχανοκίνητων οχηµάτων “Λ1” και “Τ” ο 

αιτητής, επιπρόσθετα µε τις άλλες προϋποθέσεις, πρέπει να είναι απόφοιτος γυµνασίου ή 

άλλης σχολής, τριετούς µέσης εκπαίδευσης, αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισµού.) 

 
•  Ο περί της Ενίσχυσης της Ασφάλειας των Λιµανιών Νόµος του 2007. 

(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/65/ΕΚ σχετικά µε την ενίσχυση της ασφάλειας των 

λιµανιών.) 

 
•  Ο περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 
(Ευθυγράµµιση και ορθότερη εναρµόνιση της βασικής νοµοθεσίας µε κοινοτικές Οδηγίες.) 

 
•  Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των 

Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 2005/64/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ αναφορικά µε συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις για έγκριση τύπου οχηµάτων.) 

 
•  Οι περί του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων (Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης) Κανονισµοί του 2006. 
(Ίδρυση Ταµείου Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης για τα µέλη του Ταµείου του Γραφείου 

του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων και τους 

εξαρτωµένους τους.) 

 
•  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 

(Αρ. 2) Κανονισµοί του 2006. 
(Παραχώρηση διακριτικών σηµείων “ΑΤ” στα οχήµατα του τεχνικού και διοικητικού 

προσωπικού των ξένων διπλωµατικών αποστολών.) 

 
•  Οι περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
(Παροχή δυνατότητας ψηφοφορίας και στις άλλες επαρχίες πέραν της επαρχίας 

Λευκωσίας.) 
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•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα) Κανονισµοί 

του 2007. 
(Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2004/108/ΕΚ αναφορικά µε την προσέγγιση 

των νοµοθεσιών των κρατών µελών σε σχέση µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

•  Ο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007.  
(Εκσυγχρονισµός και κάλυψη κενών τόσο από πλευράς ερµηνείας όρων όσο και από 

πλευράς διαδικασίας παροχής νοσηλείας σε έκτακτες περιπτώσεις.) 

 
•  Ο περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των κανονισµών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον 

τοµέα των τροφίµων, απλοποίηση και ευελιξία στην εφαρµογή της βασικής νοµοθεσίας για 

σκοπούς προστασίας της δηµόσιας υγείας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εντοπισµού 

ακατάλληλων τροφίµων στην αγορά.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Ταµείου για το Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 

Ανεπάρκειας του 2007 Νόµος του 2006. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού του Ταµείου για το Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 

Ανεπάρκειας για το έτος 2007.)  

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου του 2007 

Νόµος του 2006. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου για το έτος 

2007.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας του 2007 Νόµος του 

2007. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2007.) 

 
•  Ο περί Αιµοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 

[Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2005/62/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικών 

προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστηµα ποιότητας στα κέντρα αιµοδοσίας και µε 

την Οδηγία 2005/61/ΕΚ σχετικά µε τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας (ανιχνευσιµότητας) και 

την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύµητων αντιδράσεων και συµβάντων.] 

 
•  Οι περί Τροφίµων Βαθείας Κατάψυξης (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
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[Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε τον κοινοτικό Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 37/2005, που αφορά 

τον έλεγχο της θερµοκρασίας στα µέσα µεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και 

φύλαξης τροφίµων βαθείας κατάψυξης τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο.] 

 
•  Οι περί Υλικών και Αντικειµένων για Επαφή µε Τρόφιµα (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/79/ΕΚ σχετικά µε τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που 

προορίζεται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.) 

 
•  Οι περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ∆ιαφήµισης Τροφίµων (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007. 
(Εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 2000/13/ΕΚ και 2003/89/ΕΚ αναφορικά µε τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις της σήµανσης, παρουσίασης και διαφήµισης τροφίµων.)  

 
•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2007. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/50/ΕΚ, που αφορά την ανακατάταξη των 

αντικαταστάσεων ισχίου, γονάτου και ώµου ως ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας 

ΙΙΙ, αντί κατηγορίας ΙΙβ, όπως καθορίζεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.) 

 
•  Οι περί της Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2007. 
[∆ιαγραφή από το µητρώο επιχειρήσεων τροφίµων των επιχειρήσεων που παύουν να 

λειτουργούν ως τέτοιες µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 852/2004.] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Τα σηµαντικότερα θέµατα που εξετάστηκαν από τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

•  Ενηµέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τη 

διαδικασία εγγραφής του χαλουµιού ως προϊόντος µε προστατευόµενη ονοµασία. 

 
•  Ενηµέρωση από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για το θέµα της διαγραφής αγροτικών χρεών. 

 
•  Η ανάγκη ενηµέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών 

Πόρων από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την 

ετοιµασία του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

 
•  Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι από τα µη αδειούχα 

κτηνοτροφικά υποστατικά τους. 

 
•  Τα προβλήµατα που προκύπτουν σε κτηνοτροφικές µονάδες, πτηνοτροφεία και 

πτηνοσφαγεία τα οποία βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη και δεν τους 

παραχωρείται πολεοδοµική άδεια.  

 
•  Τα σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργεί στους αγρότες µας η απόφαση της 

κυβέρνησης για διακοπή του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ (για παροχή 

ρεύµατος) και η ανάγκη αντιµετώπισής τους. 

 
•  Οι καταστροφικές ζηµιές λόγω των θεοµηνιών του τελευταίου χρόνου και η 

δυνατότητα καταβολής οικονοµικής βοήθειας από το κράτος. 

 
•  Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την εφαρµογή των νοµοθεσιών που 

ρυθµίζουν την τιµή ενοικίασης της κυβερνητικής χαλίτικης και δασικής γης που 

χρησιµοποιείται για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς. 

 
•  Η ανησυχητική αύξηση της τιµής του νερού που χρησιµοποιείται στη 
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γεωργοκτηνοτροφία και η εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισής της. 

 
•  Η λειτουργία, ο ρόλος και η ανάγκη αναβάθµισης του Ινστιτούτου Γεωργικών 

Ερευνών. 

 
•  Η σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται στην πρόοδο των εργασιών 

κατασκευής των αρδευτικών δικτύων για διακλάδωση του νερού του φράγµατος 

Αρµίνου προς τις παραποτάµιες κοινότητες του ∆ιαρίζου. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

•  Η χρήση της Κύπρου ως διαµετακοµιστικού σταθµού αµερικανικών αεροπλάνων 

για τη µεταφορά συλλαµβανοµένων  και η πιθανή παραβίαση των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων τους στις ΗΠΑ.  

 
•  Η Εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για την Καταπολέµηση της Εµπορίας 

Προσώπων και τη Σεξουαλική Εκµετάλλευση Ανηλίκων, πιθανά προβλήµατα και 

κενά. 

 
•  Προβλήµατα χωρισµένων γυναικών και τρόποι αντιµετώπισής τους. 

 
•  Η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων ως αποτέλεσµα της άσκησης βίας 

στην οικογένεια και της σεξουαλικής και ψυχολογικής εκµετάλλευσης και η ανάγκη 

λήψης µέτρων πρόληψης και καταστολής. 

 
•  Οι διαδικασίες απέλασης αλλοδαπών, η διασφάλιση των δικαιωµάτων των 

αλλοδαπών και ιδιαίτερα των ανήλικων παιδιών και η ανάγκη επανακαθορισµού 

των διαδικασιών απέλασης. 

 
•  Η ανάγκη προαγωγής και προστασίας των δικαιωµάτων του ασθενούς πολίτη, η 

εφαρµογή των προνοιών του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των 

∆ικαιωµάτων των Ασθενών Νόµου, πιθανά προβλήµατα και κενά. 

 
•  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. 

 
•  Τα ανθρώπινα δικαιώµατα  των παιδιών µε ειδικές ανάγκες όσον αφορά τα θέµατα 

υγείας. 

 
•  Η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Γραφείου του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για 

το έτος 2005 που αφορά τον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

 
•  Ενηµέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

σχετικά µε τις έρευνες που γίνονται όσον αφορά τους φακέλους µε προσωπικά 

δεδοµένα ασθενών που έχουν µείνει στο παλαιό Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας. 

 
•  Η προσωρινή χρήση του Κέντρου Υποδοχής Κοφίνου για φιλοξενία των αιτητών 

πολιτικού ασύλου και η ανάγκη άµεσου σχεδιασµού υπηρεσιών στήριξης, 

προστασίας και ένταξής τους. 

 
•  Η πρόοδος των εργασιών για επέκταση των κτιρίων των φυλακών-

Αποσυµφόρηση και διαχωρισµός των καταδίκων. 

 
•  Η προοπτική αλλαγής του χαρακτήρα του  Ιδρύµατος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και 

η ανάγκη εξέτασης και δηµόσιας συζήτησης των µελετών που έγιναν για 

εκσυγχρονισµό του ιδρύµατος. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση 
των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

•  Το πρόβληµα της διάδοσης παιδικού πορνογραφικού και άλλου υλικού µέσω του 

διαδικτύου. 
(Ετοιµάστηκε έκθεση για το Κεφάλαιο Τέταρτο της ηµερήσιας διάταξης της ολοµέλειας του 

σώµατος.) 

 
•  Ενηµέρωση για τη στελέχωση, τον εξοπλισµό και τον τρόπο λειτουργίας και 

δράσης της Υπηρεσίας Καταπολέµησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) της αστυνοµίας. 

 
•  Ενηµέρωση από τον πρόεδρο του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας για το Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας. 
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(Ειδικότερα συζητήθηκαν τα ακόλουθα:  

1.    Ο πρώτος άξονας του σχεδίου που αναφέρεται στη “Μείωση των Εγκληµατογόνων 

Παραγόντων” και ειδικότερα η δράση που αφορά:  

α.   το σχολικό περιβάλλον, 

β.   την εργασία και την ψυχαγωγία και 

γ.   τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

2.    Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου που αναφέρεται στη “Μείωση της Υποτροπής” και 

ειδικότερα η δράση που αφορά: 

   α.  τις φυλακές και την κοινωνική επανένταξη κρατουµένων και τη νοµοθεσία, 

   β.  τους νέους και υφιστάµενους θεσµούς µεταχείρισης αδικοπραγούντων και 

   γ.  τη θεραπεία. 

3.      Ο τρίτος άξονας του σχεδίου που αναφέρεται στη “Μείωση των Ευκαιριών για 

∆ιάπραξη Αδικηµάτων”.) 

 
•  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. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

•  Η εµπορία της κατοικίας, τα προβλήµατα που υπάρχουν εξαιτίας του αυξανόµενου 

κόστους και τρόποι διευκόλυνσης του Κύπριου καταναλωτή-αγοραστή. 

 
•  Η παράνοµη οικοδοµική δραστηριότητα και τουριστική ανάπτυξη στα κατεχόµενα-

Επιπτώσεις και µέτρα αντιµετώπισής της. 

 
•  Τα προβλήµατα τα οποία ενδεχοµένως θα προκύψουν στις βιοµηχανικές µονάδες 

της περιοχής από την οριοθέτηση του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό και 

τρόποι αντιµετώπισής τους. 

 
•  Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση µε την έλευση και χρήση φυσικού 

αερίου στην Κύπρο. 

 
•  Η εισαγωγή του ευρώ και οι αλλαγές στην κυπριακή αγορά. 
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•  Η στρατηγική ενηµέρωσης πολίτη-καταναλωτή για την εισαγωγή του ευρώ. 

 
•  Τα προβλήµατα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισµού. 

 
Κοινοβουλευτική  Επιτροπή Εξωτερικών 

• Ενηµέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών για θέµατα που αφορούν τη λειτουργία 

των κυπριακών διπλωµατικών αποστολών στο εξωτερικό. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

 
• Ενηµέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών από το δήµαρχο Αµµοχώστου για το θέµα 

της εκστρατείας για την   επιστροφή της Αµµοχώστου και ανταλλαγή απόψεων για 

τον τρόπο µε τον οποίο η επιτροπή θα µπορούσε να συνδράµει στην όλη 

προσπάθεια µέσω των σχέσεων που διατηρεί µε άλλα κοινοβούλια και διεθνείς 

οργανισµούς. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Το µέλλον των ενήλικων ατόµων µε νοητική καθυστέρηση και/ή ειδικές ανάγκες 

και η αγωνία των γονιών τους για την τύχη τους µετά το θάνατο των ιδίων. 

 
• Η λήψη µέτρων για εισαγωγή θετικών δράσεων όπως αυτές απορρέουν από 

εναρµονιστικές νοµοθεσίες για συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων. 

 
• Η εφαρµογή της νοµοθεσίας και των κανονισµών για την ασφάλεια και υγεία-Η 

ανάγκη λήψης µέτρων για ενηµέρωση και προστασία των εργαζοµένων. 

 
• Η απασχόληση ανήλικων παιδιών σε εργασίες των γονιών τους και τα 

προβλήµατα που προκύπτουν. 

 
 1. Η ανάγκη επέκτασης του χρόνου παραχώρησης άδειας µητρότητας µε 

παράλληλη επέκταση του χρονικού διαστήµατος για το οποίο καταβάλλεται 

άδεια µητρότητας. 

2. Η ανάγκη παράτασης της άδειας µητρότητας για όσες µητέρες έχουν 

πρόωρο τοκετό. 

 
• Κοινωνικά και εργασιακά προβλήµατα επαναπατριζοµένων. 

(Κατατέθηκε έκθεση στην ολοµέλεια του σώµατος.) 
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• Οι αρρύθµιστες µορφές απασχόλησης στο Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου και τα 

προβλήµατα που δηµιουργούνται. 

 
• Η βιωσιµότητα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι προοπτικές του και οι 

τρόποι ενίσχυσής του. 

 
• Η εργοδότηση στο δηµόσιο και ηµιδηµόσιο τοµέα µε τη µέθοδο της µίσθωσης 

υπηρεσιών και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται. 

 
• Τα προβλήµατα των πολυτέκνων και η ανάγκη αντιµετώπισης του δηµογραφικού 

προβλήµατος εκ µέρους της πολιτείας και της κοινωνίας. 

 
• Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος επαγγελµατιών καλλιτεχνών 

(µουσικών). 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

•  Το θεσµικό ζήτηµα της ιδιοκτησίας της γης του οικισµού “Βερεγγάρια” στα 

Πολεµίδια. 
(Ετοιµάστηκε έκθεση για το Κεφάλαιο Τέταρτο της ηµερήσιας διάταξης της ολοµέλειας της 

Βουλής.) 

 
•  Οι πληροφορίες που εµπλέκουν την Κύπρο σε διεθνές λαθρεµπόριο τσιγάρων και 

οι ενέργειες της κυβέρνησης προς διαλεύκανση των καταγγελιών και 

αποκατάσταση του καλού ονόµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 
•  Πρόσληψη, όροι υπηρεσίας και πειθαρχική διαδικασία ωροµίσθιου προσωπικού. 

 
•  Η νοµοθετική διευκρίνιση του εύρους και των παραµέτρων της βουλευτικής 

ασυλίας. 

 
•  Το θεσµικό ζήτηµα της χρηµατοδότησης µη κυβερνητικών οργανώσεων ή 

προσώπων στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάν και η ανάγκη ύπαρξης νοµοθεσίας η 

οποία να ρυθµίζει µε διαφάνεια τα θέµατα των χρηµατοδοτήσεων προσώπων και 

οργανώσεων που λειτουργούν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

 
•  Το θεσµικό ζήτηµα της προβολής των πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων κατά 

την προεκλογική περίοδο πολιτειακών εκλογών. 
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•  Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για το έτος 2005. 

 
•  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 διαστάσεις που προσλαµβάνει το ηλεκτρονικό στοίχηµα-Τρόποι αντιµετώπισης 

του φαινοµένου. 

 
•  H θεσµική ανεπάρκεια και η δυσµενής διάκριση σε βάρος ανύπαντρων µητέρων 

σε σχέση µε τη χορήγηση επιδόµατος τοκετού ή και άλλων επιδοµάτων. 

 
•  Τα θεσµικά ζητήµατα που προκύπτουν από την εργοδότηση µε σύµβαση 

υπευθύνων τύπου σε διάφορες πρεσβείες. 

 
•  Έκθεση της Αρχής κατά του Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων αναφορικά µε τις 

µονογονεϊκές οικογένειες. 

 
•  Το θεσµικό ζήτηµα της καθυστέρησης προαγωγών υπαλλήλων του ΚΟΤ που 

υπηρετούν σε γραφεία του οργανισµού στο εξωτερικό. 

 
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. 

 
•  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. 
(Ετοιµάστηκε προσχέδιο έκθεσης.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 

• Θεσµοθέτηση εταιρείας δικηγόρων. 
[Η εξέταση του θέµατος είχε ως κατάληξη την κατάθεση σχετικής πρότασης νόµου από την 

επιτροπή µε σκοπό τη θεσµοθέτηση της εταιρείας δικηγόρων.  Στη συνέχεια η πρόταση 
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νόµου ψηφίστηκε από την ολοµέλεια της Βουλής σε νόµο µε τον τίτλο “Ο περί ∆ικηγόρων 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2007”.] 

 
• Η ανάγκη αναθεώρησης του δικαστικού επιτοκίου. 

 
• Η πορεία υλοποίησης και εφαρµογής του προγράµµατος µηχανογράφησης της 

δικαστικής υπηρεσίας. 

 
• Η ανάγκη αναπροσαρµογής του επιτοκίου στις περιπτώσεις οφειλών προς το 

κράτος, καταβολής αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις και εξ αποφάσεως 

οφειλών. 

 
• Η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων 

κατά της Αστυνοµίας. 

 
• Η ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης της συνταξιοδότησης των ειδικών αστυνοµικών. 

 
• Θέµατα οικογενειακού θεσµού. 

(Το θέµα αυτό απασχόλησε την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών 

για Θέµατα Οικογενειακού Θεσµού.) 

 
• Οι διαδικασίες εγγραφής σωµατείων και ιδρυµάτων. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 
 Η επιτροπή κατά τη διάρκεια της παρούσας συνόδου ενηµερώθηκε από 

κυβερνητικούς αρµοδίους σε αριθµό συνεδριών της για θέµατα που αφορούν την 

πρόοδο στην εφαρµογή του Εθνικού Μεταρρυθµιστικού Προγράµµατος σε σχέση 

µε τη Στρατηγική της Λισαβόνας, για την πορεία σύγκλισης της κυπριακής 

οικονοµίας µε τα Κριτήρια του Μάαστριχτ και την υποβολή των σχετικών 

Προγραµµάτων Σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης για θέµατα 

που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των έκτακτων υπαλλήλων στη δηµόσια 

υπηρεσία και την πρόοδο που επιτελείται σε σχέση µε τις διαβουλεύσεις που 

πραγµατοποιεί η κυβέρνηση για το θέµα αυτό µε διάφορους φορείς κ.ά.   

Τέλος, συζήτησε αυτεπάγγελτα στην παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών το 

θέµα “Η ανάγκη για οικονοµική αυτονοµία και ευελιξία της Βουλής των 

Αντιπροσώπων”. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

•  Το πρόγραµµα ανέγερσης σχολικών κτιρίων-Πορεία εφαρµογής και προβλήµατα. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ακαδηµίες ποδοσφαίρου της υπαίθρου. 

 
•  Η πορεία εφαρµογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές 

Ανάγκες Νόµου σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

 
•  Τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν εξαιτίας της χρήσης του διαδικτύου 

από µαθητές και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

 
•  Όροι και κριτήρια των σχεδίων επιχορηγήσεων από το ΘΟΚ των ελεύθερων 

θεάτρων και η ενδεχόµενη τροποποίησή τους. 

 
•  Ενηµέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τα αποτελέσµατα της 

έρευνας για το κάπνισµα ανάµεσα στο µαθητικό κόσµο, που έγινε από το ∆ιεθνές 

Κυπριακό Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και τη ∆ηµόσια Υγεία σε συνεργασία µε το 

αµερικανικό Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ. 

 
•  Ενηµέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για τα µέτρα που 

προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 

µαθητών σε θέµατα οδικής ασφάλειας. 

 
•  Η αναγκαιότητα διεύρυνσης της επιχορήγησης των 300 λιρών για αγορά 

ηλεκτρονικού υπολογιστή σε όλους τους Κύπριους φοιτητές των δηµόσιων ή 

ιδιωτικών πανεπιστηµίων ή κολεγίων που δικαιούνται φοιτητική χορηγία, 

ανεξάρτητα από τον τόπο, έτος και κλάδο σπουδών. 

 
•  Η ασφάλεια του Γυµνασίου Αγλαντζιάς και το τραγικό γεγονός του θανάτου δύο 

συµπολιτών µας κατά τη διεξαγωγή έργων στήριξης του κτιρίου. 

 
•  Εξέταση του θέµατος που έχει προκύψει αναφορικά µε τα Κρατικά Ινστιτούτα 

Επιµόρφωσης έπειτα από την έκθεση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού, 

η οποία θεωρεί ότι ασκούν αθέµιτο ανταγωνισµό σε σχέση µε τα ιδιωτικά 

φροντιστήρια. 

 
•  Η ανάγκη δηµιουργίας θεσµικού πλαισίου και ελέγχου της λειτουργίας  των 
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λεγόµενων “καλοκαιρινών σχολείων”. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 

•  Ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για το έτος 2005. 

 
•  Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για την 

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου του 2005. 

 
•  Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για την 

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου του 

2005. 

 
•  Η ενδεχόµενη διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος ως συνέπεια της κακής διαχείρισης 

και της καθυστέρησης στην ανακαίνιση της ιδιόκτητης πρεσβευτικής κατοικίας στην 

Αθήνα, ιδιοκτησίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 
•  Η ενδεχόµενη διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος από την αγορά οικοπέδου στην 

Αθήνα για την ανέγερση νέας κυπριακής πρεσβείας και την ενοικίαση 

πρεσβευτικής κατοικίας. 

 
•  Οι πληροφορίες για τη δηµιουργία ετήσιου αριθµού επιβάρυνσης ύψους τριών 

εκατοµµυρίων λιρών λόγω έλλειψης ενεργειακού σχεδιασµού στο νέο νοσοκοµείο 

Λευκωσίας.  

 
•  Οι  πληροφορίες για µερική εγκατάλειψη του δορυφορικού προγράµµατος  

HELLAS SAT  από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, οι λόγοι και οι οικονοµικές ή/και 

άλλες επιπτώσεις της εγκατάλειψης. 

 
•  Οι διαδικασίες κατακύρωσης των προσφορών για την κατασκευή των χώρων 

υγειονοµικής ταφής και οι πληροφορίες για διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος. 

 
•  Η ενδεχόµενη διασπάθιση χρηµάτων του δηµοσίου από την απόφαση της 

Υπουργικής Επιτροπής για τη µετακίνηση του αποτεφρωτήρα του νέου Γενικού 

Νοσοκοµείου Λευκωσίας, καθώς και η µη λειτουργία του από το 2003, µε συνέπεια 

τη συνεχιζόµενη µέχρι σήµερα ενδεχόµενη διασπάθιση χρηµάτων του δηµοσίου. 
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•  Η διαδικασία κατακύρωσης των προσφορών για την αγορά δύο πυροσβεστικών 

ελικοπτέρων και η µη παραλαβή τους λόγω µη τήρησης των προδιαγραφών και 

των σχετικών όρων του συµβολαίου. 

 
•  Το ενδεχόµενο διασπάθισης δηµόσιου χρήµατος από τη διαδικασία και τον τρόπο 

που ακολουθήθηκαν για την ενοικίαση των γραφείων και χώρων ελέγχου 

µηχανοκίνητων οχηµάτων, από άποψη λειτουργίας και χρήσης, του Τµήµατος 

Οδικών Μεταφορών στη Λάρνακα. 

 
•  Η διαδικασία κατακύρωσης της προσφοράς για την αγορά συστήµατος παράκτιων 

ραντάρ από το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας. 

 
•  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εγκατάσταση ακυρωτικών µηχανηµάτων 

για δωρεάν µεταφορά των συνταξιούχων και η ανάγκη εξέτασης του τρόπου 

διάθεσης των σχετικών επιχορηγήσεων προς τις αυτοκινητιστικές οργανώσεις. 

 
•  Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την έλευση του φυσικού αερίου στην 

Κύπρο. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

•  Η διαχείριση των αποβλήτων χοιροστασίων. 

 
•  Προστασία του περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. 

(Ετοιµάστηκε έκθεση για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ηµερήσιας διάταξης της 

ολοµέλειας του σώµατος.) 

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

 
•  Το πρόγραµµα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και η ανάγκη ενίσχυσης των 

προγραµµάτων ανακύκλωσης. 

 
•  Η προστασία του κυπριακού νερόφιδου “Natrix-Natrix” και η ετοιµασία 

διαχειριστικού σχεδίου για τον υδροβιότοπο της λίµνης του Παραλιµνίου.  

 
•  Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στη Λευκωσία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 
•  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία κλιβάνων 
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καύσης αποβλήτων σε νοσοκοµεία, λιµάνια, αεροδρόµια και άλλες κυβερνητικές 

υπηρεσίες. 

 
•  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα σχέδια ανακατασκευής της πλατείας 

Ελευθερίας στη Λευκωσία. 

 
•  Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκαλούνται από τη συγκέντρωση 

ρυπογόνων εργοστασίων στην περιοχή Κοφίνου. 

 
•  Ενηµέρωση από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος για την ετήσια έκθεση του 

Επιτρόπου Περιβάλλοντος του 2006. 

 
•  Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής και τα 

πιθανά περιβαλλοντικά ελλείµµατα. 

 
•  Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία ελαιοτριβείων και η ανάγκη 

αποτελεσµατικού ελέγχου των οχληρών αυτών δραστηριοτήτων. 

 
•  Η ανάγκη έγκαιρης λήψης µέτρων για αρµονική ένταξη της λειτουργίας του 

Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο παραδοσιακό κέντρο της 

πόλης. 
(Ετοιµάστηκε έκθεση για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ηµερήσιας διάταξης της 

ολοµέλειας του σώµατος.) 

 
•  Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα προγραµµατιζόµενα έργα 

εκβάθυνσης του λιµανιού Λεµεσού. 

 
•  Η ετοιµότητα της Κύπρου να εναρµονιστεί µε τις πρόνοιες της Οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 

περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση των 

περιβαλλοντικών ζηµιών (ο ρυπαίνων πληρώνει). 

 
•  Το πρόβληµα επιβίωσης των καταφυγίων ζώων και οι επιπτώσεις στην ευηµερία 

των ζώων. 

 
•  Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού στον τοµέα της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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•  Ενηµέρωση για τη δηµιουργία µονάδας ολοκληρωµένης διαχείρισης στερεών 

απορριµµάτων στην Κόσιη για τις επαρχίες Λάρνακας και Αµµοχώστου και πιθανά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 

•  Θέµατα που αφορούν την ΠΕΠ-∆ιεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη των µελών των 

επιτροπών της ΠΕΠ. 

 
•  Η ανάγκη διαχωρισµού νέων κυβερνητικών οικοπέδων αυτοστέγασης. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι διατελέσαντες αιχµάλωτοι πολέµου. 

 
•  Ζητήµατα που αφορούν τους εγκλωβισµένους. 

 
•  Προβλήµατα παθόντων. 

 
•  Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές, οι αγοραπωλησίες 

ελληνοκυπριακών/τουρκοκυπριακών περιουσιών και η κατ’ ισχυρισµόν 

δραστηριοποίηση Ελληνοκυπρίων στις κατεχόµενες περιοχές.   

 
•  Πώληση από το κατοχικό καθεστώς ελληνοκυπριακών περιουσιών σε ξένους ή και 

άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στα κατεχόµενα.   

 
•  Η συνεχιζόµενη παράνοµη εκµετάλλευση και σφετερισµός των κατεχόµενων 

περιουσιών µας από τις τουρκοκυπριακές αρχές. 

 
•  Η συνεχώς αυξανόµενη εκµετάλλευση των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα 

κατεχόµενα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά τις εν λόγω περιουσίες και 

τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου αυτού. 

 
•  Οι σηµερινές εξελίξεις γύρω από το θέµα των αγνοουµένων. 

 
•  Οι κατεχόµενοι δήµοι και η ανάγκη οικονοµικής και άλλης βοήθειας από το κράτος. 

 
•  Κατεχόµενες κοινότητες-Ο ρόλος, τα προβλήµατα και τα µέτρα στήριξής τους. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

•  Τροχαία δυστυχήµατα: Τρόποι αποτελεσµατικής αντιµετώπισης µιας κοινωνικής 

µάστιγας. Αξιολόγηση των συµπερασµάτων και των προτάσεων που προέκυψαν 

µετά τη συζήτηση του θέµατος στην ολοµέλεια-Αναγκαία µέτρα και τρόποι 

εφαρµογής τους. 

 
•  Ενηµέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τη 

λειτουργία του συστήµατος φωτοεπισήµανσης (φωτογραφικές µηχανές), τα 

προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από τη λειτουργία του και τρόποι επίλυσής 

τους. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εµπορική ναυτιλία και η ανάγκη περαιτέρω 

στήριξής της-Οι µελλοντικές προοπτικές της. 

 
•  Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µεµονωµένοι ιδιοκτήτες υπεραστικών ταξί. 

 
•  Η ανάγκη επανεξέτασης της επιβολής των τελών άδειας κυκλοφορίας των 

µηχανοκίνητων οχηµάτων. 

 
•  Το µέλλον των κυπριακών ταχυδροµείων µετά την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 
•  Η ανάγκη δηµιουργίας λιµενοβραχιόνων στην επαρχία Λάρνακας για την 

αντιµετώπιση της διάβρωσης των ακτών. 

 
•  Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται  από την καθυστέρηση που παρατηρείται 

στην εκτέλεση των έργων προστασίας της παραλίας στην περιοχή Πόλης 

Χρυσοχούς. 

 
•  Η ανάγκη ενοποίησης του παραλιακού µετώπου Λάρνακας από την περιοχή 

“Μακένζυ” µέχρι την περιοχή “Spyros Beach” για σκοπούς απρόσκοπτης 

πρόσβασης. 

 
•  Τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος των ιδιωτών µεµονωµένων 

λεωφορειούχων και ειδικότερα των αγροτικών λεωφορείων που δε συµµετέχουν 

σε περιφερειακές εταιρείες και η ανάγκη στήριξής τους µε την παροχή κινήτρων 
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από πλευράς κυβέρνησης. 

 
•  Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την έλλειψη χώρου στο αρχαιολογικό 

µουσείο Λάρνακας και η ανάγκη άµεσης επέκτασής του. 

 
•  Το οδικό δίκτυο της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας. 

 
•  Το οδικό δίκτυο της πόλης και επαρχίας Λάρνακας.  

 
•  Το οδικό δίκτυο της πόλης και επαρχίας Λεµεσού.  

 
•  Το οδικό δίκτυο της πόλης και επαρχίας Πάφου.  

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

•  Ο περί Σύναψης Συµβάσεων Νόµος του 2003 και ο τρόπος εφαρµογής των 

σχετικών κανονισµών από τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. 

 
•  Ενηµέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πορεία των 

ανακρίσεων σχετικά µε τις καταγγελίες για τις παρατυπίες στις Φαρµακευτικές 

Υπηρεσίες. 

 
•  Ενηµέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας όσον αφορά δηµοσιεύµατα 

στον τύπο για την ύπαρξη κλινικής κλωνοποίησης εµβρύων στην Κύπρο και τα 

πιθανά κενά της νοµοθεσίας. 

 
•  Ενηµέρωση για τις διαδικασίες και τη σύµβαση ανάθεσης της λειτουργίας του 

µαγνητικού τοµογράφου στο νέο νοσοκοµείο Λευκωσίας. 

 
•  Θεσµικά και άλλα προβλήµατα της υποβοηθούµενης γονιµότητας. 

 
•  Οι διαδικασίες λήψης απόφασης για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό από τα 

νενοµισµένα ιατροσυµβούλια. 

 
•  Προβλήµατα αναφορικά µε τις οδοντιατρικές ειδικότητες. 

 
•  Ενηµέρωση για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού υγείας στους αθλητές και 

στους µαθητές αθλητές, καθώς και για την παρεχόµενη σ’ αυτούς 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2006-2007 
 



 121

 
•  Το θέµα που προέκυψε µετά την έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για τους 

γενικούς ιατρούς. 

 
•  Τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κλινική παιδονευρολογίας στο 

Μακάρειο Νοσοκοµείο Λευκωσίας και η έλλειψη παιδονευρολογικών υπηρεσιών 

στα κρατικά νοσηλευτήρια. 

 
•  Ιατρική ευθύνη και ιατρική αµέλεια-∆ικαιώµατα και κατοχύρωση γιατρών. 

 
•  Ογκολογικές υπηρεσίες στον κρατικό και ιδιωτικό τοµέα-Προοπτικές, προβλήµατα 

και τρόποι επίλυσής τους. 

 
•  Εφαρµογή του ευρωπαϊκού ψηφίσµατος για τον καρκίνο του µαστού στην Κύπρο. 

 
•  Τα προβλήµατα των αναπήρων και η αναβάθµιση των υπηρεσιών στήριξής τους. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ακρωτηριασµένα µέλη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 
 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 

• Επίσκεψη στο φυλάκιο 317 του 211 ΤΠ (Λήδρας). 

(27.12.2006) 

 
• Επίσκεψη στο φυλάκιο 308 του 213 ΤΠ (Καϊµακλί). 

(27.12.2006) 

 
• Επίσκεψη στην αεροπορική βάση “Ανδρέας Παπανδρέου” στην Πάφο. 

(2.1.2007) 

 
• Επίσκεψη στο στρατόπεδο Σταυρινάκου (ΕΛ∆ΥΚ). 

(3.1.2007) 

 
• Επίσκεψη στην ελεύθερη Αµµόχωστο, στο στρατόπεδο ∆ηµητράκη 

Χριστοδούλου στο Φρένναρος. 

(5.1.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς για ενηµέρωση σε θέµατα της 

αρµοδιότητάς της. 

(1.3.2007) 

 
• Επίσκεψη αντιπροσωπίας της επιτροπής στην Αθήνα για συναντήσεις µε: 

1. τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 

2. την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, 

3. τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, 

4. τον Υφυπουργό Εξωτερικών, 

5. τον Πρόεδρο και µέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και 

Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και 

6. επίσκεψη στη Σχολή Ευελπίδων. 

(21.3.2007-23.3.2007) 
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• Επίσκεψη στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Εθνικής Φρουράς (106 ΣΝΕ). 

(26.4.2007) 

 
• Επίσκεψη στο στρατόπεδο Χρίστου Σαµάρα στην Αθαλάσσα για παρακολούθηση 

της διαδικασίας κλήρωσης των θεµάτων γραπτής δοκιµασίας των υποψήφιων 

βαθµοφόρων (ΥΒ) της 2007 Β/ΕΣΣΟ. 

(19.7.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας. 

(19.7.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάφου. 

(23.7.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

• Επίσκεψη στο Λύκειο Βεργίνας, µε την ευκαιρία της Ηµέρας της Οικουµενικής 

∆ιακήρυξης των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων στις 10 ∆εκεµβρίου 2006. 

(8.12.2006) 

 
• Επίσκεψη στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, µε την ευκαιρία της Ηµέρας της 

Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων στις 10 ∆εκεµβρίου 

2006. 

(8.12.2006) 

 
• Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της επιτροπής στις 

Κεντρικές Φυλακές. 

(24.4.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου 

• Επίσκεψη στα γραφεία της ΚΥΠ. 

(28.3.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και το προσωπικό 

αρχείο του Αρχιεπισκόπου και Προέδρου Μακαρίου Γ΄. 

(31.5.2007) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 

• Επίσκεψη του προέδρου της επιτροπής στο Βερολίνο για συµµετοχή στη 

∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών των 

Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών.  

(26.2.2007-27.2.2007) 

 
• Επίσκεψη αντιπροσωπίας της επιτροπής στη Βουδαπέστη. 

(4.4.2007) 

 
• Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Οµάδας Φιλίας Κύπρου-Γερµανίας στο Βερολίνο, 

ύστερα από πρόσκληση της αντίστοιχης Οµάδας Φιλίας της γερµανικής 

Βουλής. 

(8.6.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

• Επίσκεψη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για σκοπούς ενηµέρωσης 
από τον πρόεδρο και τα µέλη του ΧΑΚ σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της 

κοινής πλατφόρµας ΧΑΚ και Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

(5.9.2006) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Επίσκεψη στο δηµοτικό σχολείο στο συνοικισµό Αγίου Μάµα-Λακατάµιας. 

(7.9.2006) 

 
• Επίσκεψη στο Ε΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς. 

(7.9.2006) 

 
• Επίσκεψη στο Γυµνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Πλατύ Αγλαντζιάς. 

(11.9.2006) 

 
• Επίσκεψη στο Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος. 

(11.9.2006) 

 
•  Επίσκεψη στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, µετά από πρόσκληση του πρύτανη του 

πανεπιστηµίου, για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων επί θεµάτων που 
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αφορούν τη λειτουργία του πανεπιστηµίου και άπτονται των αρµοδιοτήτων της 

επιτροπής, καθώς και για σύντοµη ξενάγηση σε ορισµένους χώρους της 

πανεπιστηµιούπολης. 

(1.2.2007) 

 
•  Επίσκεψη του αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής στο Βερολίνο για 

συµµετοχή στη ∆ιάσκεψη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παιδείας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών.  

(10.6.2007-11.6.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος  

• Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Πάφου, µετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών. 

(16.2.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου. 

(16.3.2007) 

 
• Επίσκεψη στον αποτεφρωτήρα του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου. 

(16.3.2007) 

 
• Επίσκεψη στην Έπαυλη “Κοµήτης ΛΤ∆”. 

(16.3.2007) 

 
•  Επίσκεψη στο “Vouros Healthcare Ltd”. 

(16.3.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων  

• Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της επιτροπής στο 

αεροδρόµιο Λάρνακας για σκοπούς ενηµέρωσης αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις 

του υφιστάµενου αεροδροµίου και τη λειτουργία του Πύργου Ελέγχου, καθώς και 

την πορεία εκτέλεσης των έργων του νέου αεροδροµίου. 

(30.4.2007) 

 
• Επίσκεψη στο αεροδρόµιο Πάφου για σκοπούς ενηµέρωσης αναφορικά µε τις 
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εγκαταστάσεις του υφιστάµενου αεροδροµίου και την πορεία εκτέλεσης των 

έργων του νέου αεροδροµίου. 

(3.7.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας  

• Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου. 

(15.6.2007) 

 
• Επίσκεψη στο Νοσοκοµείο Πόλης Χρυσοχούς. 

(15.6.2007) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 

• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Υπουργό Άµυνας Νίκο Συµεωνίδη. 

(31.10.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Άµυνας για συζήτηση εκκρεµούντων θεµάτων που 

εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του υπουργείου του. 

(18.1.2007) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Άµυνας του σουηδικού 

κοινοβουλίου, που επισκέφθηκε την Κύπρο για να επιθεωρήσει σουηδικό 

πολεµικό πλοίο που συµµετέχει στην Ειρηνευτική ∆ύναµη των Ηνωµένων 

Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL). 

(7.2.2007) 

 
• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Υπουργό Άµυνας κ. Χριστόδουλο Πασιαρδή. 

(24.5.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

• Συνάντηση µε τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέµατα Υγείας και 

Προστασίας του Καταναλωτή κ. Μάρκο Κυπριανού. 

(23.11.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για 

ενηµέρωση σε θέµατα αλιείας. 

(22.2.2007) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας µε επικεφαλής τον πρόεδρό της 

κ. Jiri Papez. 

(31.5.2007) 
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• Συνάντηση µε τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για ενηµέρωση στο θέµα του αστικού αναδασµού. 

(4.6.2007) 

  
• Συνάντηση µε την Επίτροπο Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Mariann 

Fischer Boel για συζήτηση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα της 

µεταρρύθµισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 

(29.6.2007) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους των συνδέσµων των επαγγελµατιών ψαράδων. 

(12.7.2007) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους των συνδέσµων των ερασιτεχνών ψαράδων. 

(12.7.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

• Συνάντηση µε το διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών και εκπροσώπους του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως για ενηµέρωση της επιτροπής 

για τις συνθήκες που επικρατούν στις Κεντρικές Φυλακές και τα προγράµµατα 

του 2006. 

(10.10.2006) 

 
• Συνάντηση µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως για την παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης του γραφείου της για το έτος 2005 που αφορά τον τοµέα των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

(20.2.2007) 

 
• Συνάντηση και αλληλοενηµέρωση µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο για τη ∆υσλεξία 

και τη δόκτορα Ελένη Λιβανίου, Ελληνίδα πανεπιστηµιακό µε εξειδίκευση στις 

στρατηγικές αντιµετώπισης µαθησιακών δυσκολιών. 

(13.3.2007) 

 
• Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής µε οµάδα καθηγητών και µαθητών του 

Γυµνασίου “Sjodals” της περιοχής “Juddinge” της Στοκχόλµης, στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικής επίσκεψής τους στην Κύπρο. 

(22.3.2007) 
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• Συνάντηση µε αντιπροσωπία του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία 

των εθνικών µειονοτήτων (Αρµένιοι, Λατίνοι, Μαρωνίτες). 

(4.4.2007) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών 

Κοινωνικού Φύλου και τους εταίρους του διεθνικού προγράµµατος µε τίτλο 

«Στρατηγική Ένταξη των Γυναικών Μεταναστριών». 

(17.4.2007) 

 
• Συµµετοχή του προέδρου της επιτροπής σε συνάντηση των προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων των χωρών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 

πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο. 

(14.6.2007-15.6.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση 
των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

• Συναντήσεις µε τον πρόεδρο του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας για το Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας. 

(25.10.2006 και 15.11.2006) 

 
• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Αρχηγό Αστυνοµίας κ. Ιάκωβο Παπακώστα και 

το νέο Υπαρχηγό Αστυνοµίας κ. Μιχαλάκη Παπαγεωργίου και συζήτηση για 

θέµατα της αρµοδιότητάς τους. 

(6.6.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου 

• Συνάντηση µε την Αυτού Μακαριότητα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστοµο 

Β΄ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για συζήτηση θεµάτων αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος που άπτονται των αρµοδιοτήτων της επιτροπής. 

(31.5.2007) 

 
• Συναντήσεις µε οκτώ άτοµα που είχαν άµεση γνώση των γεγονότων της 

περιόδου 1967-1974. 

(25.4.2007-1.8.2007) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

• Συνάντηση µε τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη για σκοπούς 

ενηµέρωσης για θέµατα λειτουργίας του γραφείου του. 

(9.1.2007) 

 
• Συνάντηση µε τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού και άλλους αρµόδιους φορείς για ενηµέρωση από την Αρχή 

Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) για τις εξελίξεις αναφορικά µε το Ταµείο Συντάξεων 

των Υπαλλήλων της ΑΗΚ. 

(6.3.2007) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και εκπροσώπους των 

Υπουργείων Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και Οικονοµικών για τις 

αυξήσεις των τελών αεροδροµίου και τις τυχόν επιπτώσεις στον τουρισµό και 

στους καταναλωτές. 

(27.3.2007) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για 

ενηµέρωση για το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Χάρβαρντ. 

(17.4.2007) 

 
• Συνάντηση των αναπληρωτών προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας και Οικονοµικών και Προϋπολογισµού µε τον 

Ευρωπαίο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες κ. Charlie 

McCreevy. 

(30.5.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 

• Συνάντηση µε τον Υπουργό Εξωτερικών για ενηµέρωση σε θέµατα που 

αφορούν τη λειτουργία των κυπριακών διπλωµατικών αποστολών στο 

εξωτερικό. 
(Κοινή συνεδρία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(29.8.2006) 
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• Συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Λαϊκής Συνέλευσης της Συρίας κ. Mahmoud 

Abrache και αντιπροσωπία βουλευτών. 

(16.1.2007) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής των 

Κοινοτήτων. 

(18.1.2007) 

 
• Συνάντηση µε τον Αντιπρόεδρο του ρουµανικού κοινοβουλίου κ. Lucian Bolcas 

και αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας Ρουµανίας-Κύπρου. 

(15.2.2007) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία του “World Food Programme” (WFP), της οποίας 

ηγείται ο Βοηθός Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Χρηµατοδοτήσεων και Επικοινωνίας 

κ. John Powell. 

(21.3.2007) 

 
• Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής µε τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Χονγκ 

Κονγκ για Οικονοµικά και Εµπορικά Θέµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. 

Duncan Prescod. 

(20.4.2007) 

 
• Συναντήσεις µε το δήµαρχο Αµµοχώστου για το θέµα της επιστροφής της 

Αµµοχώστου και ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο µε τον οποίο η επιτροπή 

θα µπορούσε να συνδράµει στην όλη προσπάθεια µέσω των σχέσεων που 

διατηρεί µε άλλα κοινοβούλια και διεθνείς οργανισµούς. 

(14.5.2007 και 22.6.2007) 

 
• Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής µε αντιπροσωπία της Βουλής των 

Αντιπροσώπων της Μαλαισίας µε επικεφαλής τον Αντιπρόεδρό της κ. Datuk 

Lim Si Cheng. 

(18.5.2007) 

 
• Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής µε τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό 

και Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας κ. Pranab Mukherjee. 

(25.5.2007) 
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• Συνάντηση των αναπληρωτών προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας και Οικονοµικών και Προϋπολογισµού µε τον 

Ευρωπαίο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες κ. Charlie 

McCreevy. 

(30.5.2007) 

 
• Συνάντηση µε τον πρόεδρο και τα µέλη της Οµάδας Φιλίας Πολωνίας-Κύπρου. 

(4.6.2007) 

 
• Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής µε αντιπροσωπία του 

Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου (American Hellenic Institute) µε επικεφαλής 

τον πρόεδρό του κ. Ευγένιο Ρωσσίδη. 

(6.6.2007) 

 
• Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής µε τον Α΄ Υφυπουργό Εξωτερικών της 

Ουκρανίας κ. Volodymyr Ogryzko. 

(20.6.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Συνάντηση µε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αντώνη 

Βασιλείου. 

(28.9.2006) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών  

• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη. 

(16.10.2006) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

(31.5.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως  

• Συνάντηση µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως για την παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης του γραφείου της για το έτος 2005. 

(11.1.2007) 
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• Συνάντηση µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως για την έκθεση της Αρχής κατά του 

Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων αναφορικά µε τις µονογονεϊκές οικογένειες. 

(31.5.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

• Συνάντηση µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως για ενηµέρωση για το έργο και το ρόλο 

της ως Αρχής κατά του Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων και ως Αρχής Ισότητας. 

(4.10.2006) 

 
• Συνάντηση µε την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

(4.10.2006) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών 

και την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια της 

επίσκεψής της στην Κύπρο, για ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα που άπτονται 

των αρµοδιοτήτων των πιο πάνω επιτροπών. 
(26.3.2007) 

 
• Συµµετοχή της προέδρου της επιτροπής στις εργασίες της συντονιστικής 

συνεδρίας µελών των κοινοβουλίων των χωρών µελών του Συµβουλίου της 

Ευρώπης και άλλων αρµόδιων φορέων στο Στρασβούργο, στα πλαίσια της 

εκστρατείας του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταστολή της βίας ενάντια 

στις γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένης και της ενδοοικογενειακής βίας. 

(3.6.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών  

• Συνάντηση µε τον Πρόεδρο και τα µέλη του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

(6.3.2007) 

 
• Συνάντηση αντιπροσωπίας της επιτροπής µε το Γενικό Εισαγγελέα της 

∆ηµοκρατίας και τον Αρχηγό Αστυνοµίας στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα 

της ∆ηµοκρατίας, µε σκοπό την ενηµέρωσή της αναφορικά µε τη διερεύνηση 

ποινικών αδικηµάτων που προκύπτουν από γεγονότα που σχετίζονται µε την 
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αεροπορική τραγωδία της 14ης Αυγούστου 2005. 

(17.4.2007) 

 
• Συνάντηση αντιπροσωπίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νοµικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων µε οµάδα εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την αξιολόγηση της Κύπρου αναφορικά µε την εφαρµογή του 

ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. 

(3.5.2007) 

 
• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Αρχηγό Αστυνοµίας κ. Ιάκωβο Παπακώστα και 

το νέο Υπαρχηγό Αστυνοµίας κ. Μιχαλάκη Παπαγεωργίου και συζήτηση για 

θέµατα της αρµοδιότητάς τους. 

(31.5.2007) 

 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για θέµατα 
Οικογενειακού Θεσµού 

• Συνάντηση µε την Αυτού Μακαριότητα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστοµο 

Β΄ και µέλη της Ιεράς Συνόδου Κύπρου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 

(13.3.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

• Συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών για ενηµέρωση στο θέµα των 

έκτακτων υπαλλήλων. 

(2.10.2006) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών για ενηµέρωση για 

την πρόοδο εφαρµογής του Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για τη Στρατηγική 

της Λισαβόνας. 

(11.10.2006) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 

(2.11.2006) 

 
• 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. 
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(Κοινή συνεδρία µε τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(15.11.2006) 

 
• Συνάντηση µε το Γενικό Λογιστή της ∆ηµοκρατίας για παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων µελέτης του Γενικού Λογιστηρίου της ∆ηµοκρατίας σε 

συνεργασία µε το SIGMA (Peer Assistance Review) αναφορικά µε το Σύστηµα 

Εσωτερικού Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου του Κυπριακού ∆ηµοσίου (Public 

Internal Financial Control-PIFC). 
(Κοινή συνεδρία µε τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών και Παιδείας.) 

(23.11.2006) 

 
• Ενηµερωτική συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών για θέµατα που 

αφορούν την πρόοδο της πορείας της Κύπρου προς την Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση βάσει της πρόσφατης Έκθεσης Σύγκλισης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τη νοµική σύγκλιση που απαιτείται. 

(8.1.2007) 

 
• Συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού και Συγκοινωνιών και Έργων µε εκπροσώπους της 

Συντεχνίας Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραµµών ΣΥΝΥΚΑ-ΟΗΟ-ΣΕΚ. 

(19.3.2007) 

 
• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

κ. Αθανάσιο Ορφανίδη και συζήτηση για θέµατα της αρµοδιότητάς του. 

(21.5.2007) 

 
• Συνάντηση και παραχώρηση γεύµατος προς τιµήν του νέου και του 

αποχωρήσαντος ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 

(21.5.2007) 

 
• Συνάντηση των αναπληρωτών προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Οικονοµικών και Προϋπολογισµού και Εµπορίου και Βιοµηχανίας µε τον 

Ευρωπαίο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες κ. Charlie 

McCreevy. 
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(30.5.2007) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών για θέµατα που αφορούν το 

εργασιακό καθεστώς έκτακτων υπαλλήλων στη δηµόσια υπηρεσία. 

(2.7.2007) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Γραφείου Προγραµµατισµού για ενηµέρωση 

για την πρόοδο εφαρµογής του Εθνικού Μεταρρυθµιστικού Προγράµµατος της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

(2.7.2007) 

 
• Συνάντηση µε κλιµάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα που αφορούν 

την υλοποίηση του Εθνικού Μεταρρυθµιστικού Προγράµµατος  της Στρατηγικής 

της Λισαβόνας. 

(9.7.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού για ενηµέρωση σε θέµατα 

που αφορούν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και για την 

εξασφάλιση θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήµια. 

(12.9.2006) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του διοικητικού συµβουλίου της Κλαδικής 

ΑΤΙ/ΠΑΣΥ∆Υ. 

(26.9.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στην Κύπρο. 

(31.10.2006) 

 
•  Συνάντηση µε το Γενικό Λογιστή της ∆ηµοκρατίας για παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων µελέτης του Γενικού Λογιστηρίου της ∆ηµοκρατίας σε 

συνεργασία µε το SIGMA (Peer Assistance Review) αναφορικά µε το Σύστηµα 

Εσωτερικού Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου του Κυπριακού ∆ηµοσίου (Public 

Internal Financial Control-PIFC). 
(Κοινή συνεδρία µε τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 
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και Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών.) 

(23.11.2006) 

 
•  Συνάντηση µε την Αυτού Μακαριότητα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστοµο 

Β΄ για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

(8.2.2007) 

 
•  Συνάντηση µε µαθητές της Στ΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς 

Λάρνακας. 

(27.2.2007) 
 

•  Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού κ. Άκη 

Κλεάνθους. 

(6.3.2007) 

 
•  Συνάντηση µε εκπροσώπους της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 

Σχολικών Εφορειών για ενηµέρωσή της σχετικά µε διάφορα προβλήµατα που 

απασχολούν τις σχολικές εφορείες. 

(10.7.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 

• 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.) 

(15.11.2006) 

 
• Συνάντηση µε το Γενικό Λογιστή της ∆ηµοκρατίας για παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων µελέτης του Γενικού Λογιστηρίου της ∆ηµοκρατίας σε 

συνεργασία µε το SIGMA (Peer Assistance Review) αναφορικά µε το Σύστηµα 

Εσωτερικού Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου του Κυπριακού ∆ηµοσίου (Public 

Internal Financial Control-PIFC). 
(Κοινή συνεδρία µε τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

και Παιδείας.) 
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(23.11.2006) 

 
• Συναντήσεις µε τη Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης του γραφείου της για το έτος 2006. 

(19.12.2006 και 16.1.2007) 

 
• Συνάντηση µε τη Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για τη γενική παρουσίαση 

των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτού της 

∆ηµοκρατίας για την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου, το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισµό 

Αθλητισµού, τον Οργανισµό  Κυπριακής  Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας, το 

Συµβούλιο Ελαιοκοµικών Προϊόντων, το Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών 

Πατατών και τον Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών για το έτος που έληξε την 

31η ∆εκεµβρίου 2006.  

(10.7.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

• Συνάντηση µε τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για 

ενηµέρωση για την πολιτική του υπουργείου του όσον αφορά θέµατα 

περιβάλλοντος. 

(13.7.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον Επίτροπο Περιβάλλοντος για ενηµέρωση για την ετήσια 

έκθεση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος του 2006. 

(29.3.2007) 

 
• Συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας και Περιβάλλοντος µε 

αντιπροσωπία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας 

Τροφίµων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

(12.4.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 

• Συναντήσεις µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη για ενηµέρωση 

και συζήτηση της προσφυγικής πολιτικής της κυβέρνησης. 
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(25.10.2006 και 28.2.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

• Συνάντηση µε εκπροσώπους των οργανώσεων ιδιοκτητών φορτηγών 

οχηµάτων. 

(23.1.2007) 

 
• Συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Συγκοινωνιών και Έργων και 

Οικονοµικών και Προϋπολογισµού µε εκπροσώπους της Συντεχνίας 

Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραµµών ΣΥΝΥΚΑ-ΟΗΟ-ΣΕΚ. 

(19.3.2007) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσµου Στήριξης Ατόµων της 

νόσου “Αλτσχάιµερ”. 

(21.9.2006) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του διοικητικού συµβουλίου της ΠΑΣΥΚΙ.   

(28.9.2006) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του διοικητικού συµβουλίου του Αντιρευµατικού 

Συνδέσµου Κύπρου. 

(28.9.2006) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους συνδέσµων διαβητικών. 

(5.10.2006) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους αντιαναιµικών συνδέσµων. 

(26.10.2006) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους των συνδέσµων συµπαράστασης και 

υποστήριξης προς τους φορείς του AIDS. 

(2.11.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέµατα Υγείας και 

Προστασίας του Καταναλωτή κ. Μάρκο Κυπριανού. 
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(23.11.2006) 

 
• Συνάντηση µε το Σύνδεσµο Αιµοφιλικών Κύπρου. 

(8.2.2007) 

 
• Συνάντηση µε τους συνδέσµους συγγενών καρδιοπαθών. 

(15.2.2007) 

 
• Συνάντηση µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Ατόµων µε Κατά Πλάκας Σκλήρυνση. 

(15.2.2007) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας για τα πιο κάτω θέµατα: 

1.  Φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής-κυβερνητικές εξετάσεις. 

2.  Πρόσφατη ρύθµιση αποστολής ασθενών στο εξωτερικό. 

(22.2.2007) 

 
• Συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας και Περιβάλλοντος µε 

αντιπροσωπία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας 

Τροφίµων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

(12.4.2007) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσµου Ευηµερίας Τυφλών. 

(19.4.2007) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας για ενηµέρωση στο θέµα που προέκυψε 

αναφορικά µε τα συµβόλαια αγοράς υπηρεσιών παιδονευρολόγων. 

(26.4.2007) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους των συνδέσµων/οργανώσεων τυφλών. 

(26.4.2007) 

 
• Συνάντηση µε το Σύνδεσµο Ασθενών µε Μυασθένεια Gravis. 

(31.5.2007) 

 
• Συναντήσεις µε τον Υπουργό Υγείας για ενηµέρωση σε θέµατα τα οποία 

τέθηκαν ενώπιόν του από την επιτροπή. 

(14.6.2007 και 21.6.2007) 
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• Συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας και το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας 

για ενηµέρωση σε θέµατα τα οποία τέθηκαν ενώπιόν τους από την επιτροπή. 

(28.6.2007) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας και εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού 

Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για ενηµέρωση σε θέµατα τα οποία τέθηκαν 

ενώπιόν τους από την επιτροπή. 

(5.7.2007) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

 
 

2 0 0 6 
 

1. 52η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου, Νιγηρία. 

 

 2 - 11 Σεπτεµβρίου 

2. Εγκαίνια 71ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη. 

 

 9 - 10 Σεπτεµβρίου 

3. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(COSAC), Ελσίνκι. 

 

 10 - 11 Σεπτεµβρίου 

 

4. Ιδρυτική Σύνοδος Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Μεσογείου, Αµµάν. 

 

 10 - 11 Σεπτεµβρίου  

 

5. Συνεδρία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών 

και Ανδρών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 12 - 13 Σεπτεµβρίου 

6. Πρώτη Συνάντηση του Μεσογειακού 

Πολιτιστικού Εργαστηρίου, Παρίσι. 

 

 13 - 15 Σεπτεµβρίου 

 

7. Συνεδρία Επιτροπής για την Τήρηση των 

Υποχρεώσεων και ∆εσµεύσεων των Χωρών 

Μελών της ΚΣΣΕ, Ναύπλιο. 

 

 14 Σεπτεµβρίου 

8. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Ναύπλιο. 

 

 15 Σεπτεµβρίου 

9. Σεµινάριο για τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, µε συζήτηση 

 25 - 27 Σεπτεµβρίου 
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θεµάτων που άπτονται των δικαιωµάτων των 

πολιτών και της λειτουργίας του ∆ιεθνούς 

Ποινικού ∆ικαστηρίου, Γενεύη.    

 
10. ∆ιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ένωσης 

Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Οργανώσεων 

(UEFA) για τον Αθλητισµό, Στρασβούργο. 

 

 27 Σεπτεµβρίου 

11. Συνάντηση των προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών 

Υποθέσεων  και Ανάπτυξης των χωρών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου,  Ελσίνκι. 

 

 27 - 29 Σεπτεµβρίου   

 

12. 2η Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη για τη Γεωργία, 

Στρασβούργο. 

 

 28 - 29 Σεπτεµβρίου 

13. Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση µε θέµα 

“Από το Τάµπερε στη Χάγη:  Πρόοδος και 

Ελλείψεις στον Τοµέα της Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης”, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

κοινοβουλίου της Φινλανδίας, Βρυξέλλες. 

 

 2 - 3 Οκτωβρίου 

14. 4ο Μέρος Συνόδου 2006 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 2 - 6 Οκτωβρίου 

15. Συνάντηση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές 

ανάπτυξης, που οργανώθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο της 

Φινλανδίας, Βρυξέλλες. 

 

 4 Οκτωβρίου 

16. Κοινή συνάντηση της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού 

 9 - 10 Οκτωβρίου 
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Κοινοβουλίου µε τις αντίστοιχες Επιτροπές των 

εθνικών κοινοβουλίων των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε θέµα “Ο ρόλος των 

Επιτροπών Ελέγχου του Προϋπολογισµού στα 

εθνικά κοινοβούλια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά 

στον έλεγχο του κοινοτικού προϋπολογισµού”,  

Βρυξέλλες. 

 
17. Συνάντηση των προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γεωργίας των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελσίνκι. 

 

 12 - 13 Οκτωβρίου 

18. 115η ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη, Γενεύη. 

 

 16 - 18 Οκτωβρίου  

19. Σεµινάριο της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης µε 

θέµα την εφαρµογή της Σύµβασης για την 

Εξάλειψη Όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 

Εναντίον των Γυναικών, Γενεύη. 

 

 19 Οκτωβρίου 

20. Συνεδρία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών 

και Ανδρών της ΚΣΣΕ µε θέµα “Η εκστρατεία 

που θα εγκαινιάσει το Συµβούλιο της Ευρώπης 

για την αντιµετώπιση της βίας ενάντια στις 

γυναίκες, περιλαµβανοµένης και της 

ενδοοικογενειακής βίας”, Στρασβούργο. 

 

 19 Οκτωβρίου 

21. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άµυνας των 

Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων 

για Ένταξη Χωρών, Ελσίνκι. 

 

 19 - 20 Οκτωβρίου 

22. 6η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τις Νέες ή 

Αποκατασταθείσες ∆ηµοκρατίες, Ντόχα. 

 

 29 Οκτωβρίου - 1η 

Νοεµβρίου 
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23. Συνάντηση ∆ικτύου Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών για τις Ίσες Ευκαιρίες για τις  

Γυναίκες και τους Άντρες των κοινοβουλίων των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελσίνκι. 

 

 30 Οκτωβρίου - 1η 

Νοεµβρίου 

 

24. Συνεδρία Επιτροπής Προαγωγής της Ποιότητας 

Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του 

Πολιτισµού της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Ρώµη. 

   

 6 Νοεµβρίου 

25. 7η Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου των 

Ασιατικών Κοινοβουλίων για την Ειρήνη 

(AAPP), Τεχεράνη. 

 

 12 - 14 Νοεµβρίου 

26. Εγκαίνια 22ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Τουρισµού 

“Philoxenia 2006”, Θεσσαλονίκη. 

 

 15 - 17 Νοεµβρίου 

 

27. Επίσκεψη του προέδρου και αντιπροσωπίας 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων στην Εσθονία. 

 

 15 - 18 Νοεµβρίου  

28. Συνεδρία του προεδρείου και της Μόνιµης 

Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Σαν Μαρίνο. 

 

 16 - 17 Νοεµβρίου 

 

29. Φθινοπωρινές Συναντήσεις της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού 

για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην 

Ευρώπη, Βαλέτα. 

 

 17 - 18 Νοεµβρίου 

30. 4ο Κοινοβουλευτικό Φόρουµ για τη Μεσόγειο 

του Οργανισµού για την Ασφάλεια και 

Συνεργασία στην Ευρώπη, Βαλέτα. 

 

 19 Νοεµβρίου 

31. 36η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών  19 - 21η Νοεµβρίου 
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Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), 

Ελσίνκι. 

 

 

32. Συνεδρία ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆ΣΟ και 

ηµερίδα µε θέµα “Ορθοδοξία και Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα”, Μόσχα. 

 

 19 - 22 Νοεµβρίου 

 

33. ∆ιεθνής Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για τον 

Πληθυσµό και την Ανάπτυξη, Ταϊλάνδη. 

 

 21η - 22 Νοεµβρίου 

 

34. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 

Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (EMCDDA) για 

το 2006 στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Βρυξέλλες. 

 

 22 Νοεµβρίου  

35. Συνεδρία Επιτροπής Οικονοµικών και 

∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Εκπαίδευσης της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Τύνιδα. 

 

 23 Νοεµβρίου 

36. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου της Βουλής στη 

Συρία. 

 

 26 - 28 Νοεµβρίου 

37. ∆ιάσκεψη του Συµβουλίου της Ευρώπης σε 

συνεργασία µε τις ισπανικές αρχές µε την 

ευκαιρία της έναρξης της εκστρατείας του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταστολή 

της βίας ενάντια στις γυναίκες, Μαδρίτη. 

 

 27 Νοεµβρίου 

38. Ετήσια Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, Γενεύη. 

 

 1η - 2 ∆εκεµβρίου 
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39. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στη Ρουµανία. 

 

 3 - 5 ∆εκεµβρίου 

40. 2η Κοινοβουλευτική Συνάντηση για το Μέλλον 

της Ευρώπης, Βρυξέλλες. 

 

 4 - 5 ∆εκεµβρίου 

 

41. Σεµινάριο της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για 

το ρόλο των αρµόδιων κοινοβουλευτικών 

επιτροπών στην προώθηση της ισότητας 

µεταξύ ανδρών και γυναικών, Γενεύη. 

  

 4 - 6 ∆εκεµβρίου 

 

42. Συνεδρία ∆ιευρυµένης Προεδρικής Επιτροπής 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες. 

 

 5 ∆εκεµβρίου 

43. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 18 ∆εκεµβρίου 

 

2 0 0 7 
 

44. Εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στη Σόφια µε 

την ευκαιρία της ένταξης της Βουλγαρίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Σόφια. 

 

 1η - 2 Ιανουαρίου 

45. 1ο Μέρος Συνόδου 2007 της ΚΣΣΕ,  

Στρασβούργο. 

 

 22 - 26 Ιανουαρίου 

46. Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, 

Ασφάλειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 25 Ιανουαρίου 

47. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Κίνα. 

 

 6 - 12 Φεβρουαρίου 

 

48. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών  11 - 12 Φεβρουαρίου 
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Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(COSAC), Βερολίνο. 

 

 

49. 6η Χειµερινή Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Οργανισµού για την Ασφάλεια 

και Συνεργασία στην Ευρώπη, Βιέννη. 

 

 22 - 24 Φεβρουαρίου  

50. 24η ∆ιεθνής Έκθεση INFACOMA,  

Θεσσαλονίκη. 

 

 22 - 25 Φεβρουαρίου 

 

51. Συνεδρία Επιτροπής Προαγωγής της Ποιότητας 

Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του 

Πολιτισµού της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Ρώµη. 

 

 26 Φεβρουαρίου 

 

 

52. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών των 

Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων 

για Ένταξη Χωρών, Βερολίνο. 

 

 26 - 27 Φεβρουαρίου 

 

 

53. Συνάντηση που διοργάνωσε η Επιτροπή 

Οικονοµικών και Νοµισµατικών Θεµάτων 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε θέµα “Ζώνη 

του Ευρώ - Σύγκλιση ή Απόκλιση”, Βρυξέλλες. 

 

 28 Φεβρουαρίου 

54. Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, 

Ασφάλειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 1η Μαρτίου  

55. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

 

 12 Μαρτίου 

56. 3η Σύνοδος της Ευρωµεσογειακής  16 - 18 Μαρτίου 
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Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Τύνιδα. 

 
57. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στο Λονδίνο. 

 

 17 - 21η Μαρτίου 

58. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης των Χωρών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών,  Βερολίνο. 

 

 18 - 19 Μαρτίου 

59. Εκδηλώσεις για την 50ή  Επέτειο από την 

Υπογραφή της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώµης, 

Φλωρεντία και Ρώµη. 

 

 21η - 24 Μαρτίου 

60. Συνεδρία Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων και 

Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 26 - 27 Μαρτίου 

61. Πρώτη Σύνοδος των Μόνιµων Επιτροπών της  

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, 

Γενεύη. 

 

 27 - 28 Μαρτίου 

62. 1η ∆ιεθνής Έκθεση Ψύξης, Θέρµανσης, 

Συµβατικών και Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας, Θεσσαλονίκη. 

 

 29 - 31η Μαρτίου 

63. Επίσηµη επίσκεψη του προέδρου και 

αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εξωτερικών στην Ουγγαρία. 

 

 3 - 6 Απριλίου 

64. 2ο Μέρος Συνόδου 2007 της ΚΣΣΕ,  

Στρασβούργο. 

 

 16 - 21η Απριλίου 

65. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άµυνας των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

 22 - 23 Απριλίου 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων 

για Ένταξη Χωρών, Βερολίνο. 

 
66. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Οικονοµικών των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων 

για Ένταξη Χωρών, Βερολίνο. 

 

 29 - 30 Απριλίου 

67. 116η  Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Ένωσης, Ινδονησία. 

 

 29 Απριλίου - 4 Μαΐου  

68. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών των 

Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων 

για Ένταξη Χωρών, Βερολίνο. 

 

 6 - 7 Μαΐου 

69. Κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση της 

Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των προέδρων των 

Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και 

Άµυνας  των κοινοβουλίων των χωρών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες. 

 

 7 Μαΐου 

70. ∆ιεθνής Έκθεση Καταναλωτικών Αγαθών και 

Τεχνολογιών, Πλόβντιβ, Βουλγαρία. 

 

 7 - 12 Μαΐου 

71. 37η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών  Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC),  

Βερολίνο. 

 

 13 - 15 Μαΐου 

72. 38ο Περιφερειακό Συνέδριο του 

Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού 

Συνδέσµου, Μπέλφαστ. 

 13 - 17 Μαΐου 
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73. Συνεδρίες Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και 

Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµοσίων 

Σχέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 

 15 Μαΐου  

74. ∆ιάσκεψη των Προέδρων και Αναπληρωτών 

Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  

Γεωργίας των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

των Υποψήψιων για Ένταξη Χωρών, Βερολίνο. 

 

 20 - 21η Μαΐου 

75. Συνεδρία της Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Βελιγράδι. 

 

 23 - 24 Μαΐου 

76. Οικονοµική ∆ιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Οργανισµού για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη µε θέµα την 

ενδυνάµωση της σταθερότητας και της 

συνεργασίας µέσω του διεθνούς εµπορίου, 

Ανδόρα. 

 

 24 - 26 Μαΐου 

77. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Μπρατισλάβα. 

 

 24 - 27 Μαΐου 

78. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το θέµα της 

ανανέωσης της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης 

και Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Ρωσίας, Πέρµι. 

 

 28 - 29 Μαΐου  

79. Συνεδρία Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων 

και Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 31η Μαΐου 

80. ∆εύτερη Συντονιστική Συνάντηση 

Κοινοβουλευτικών από τις χώρες µέλη του 

 4 - 5 Ιουνίου 
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Συµβουλίου της Ευρώπης και άλλων αρµόδιων 

φορέων, στα πλαίσια εκστρατείας του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταστολή 

της βίας ενάντια στις γυναίκες, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενδοοικογενειακής 

βίας,  Στρασβούργο. 

  
81. Ευρωπαϊκό Συµπόσιο µε θέµα “Ας µοιραστούµε 

το όφελος µε τη συνεκτίµηση της ισότητας των 

φύλων στον προϋπολογισµό προς κοινωνική 

δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες”, Φρανκφούρτη. 

  

 4 - 5 Ιουνίου 

82. Α΄ Μέρος της 53ης Ετήσιας Συνόδου της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 

 4 - 6 Ιουνίου 

83. Συνεδρία Υποεπιτροπής για την Εκλογή 

∆ικαστών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και συνεδρία 

Επιτροπής Νοµικών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 7 - 8 Ιουνίου 

84. ∆ιάσκεψη των Προέδρων και Αναπληρωτών 

Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Παιδείας των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, Βερολίνο. 

 

 10 - 11 Ιουνίου 

85. Επίσηµη επίσκεψη του προέδρου και 

αντιπροσωπίας της Οµάδας Φιλίας Κύπρου -  

Γερµανίας στο Βερολίνο. 

 

 10 - 14 Ιουνίου 

86. 3η Κοινοβουλευτική Συνάντηση για το Μέλλον 

της Ευρώπης, Βρυξέλλες. 

 

 11 - 12 Ιουνίου 

87. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στη Σλοβενία. 

 13 - 15 Ιουνίου  
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88. Συνάντηση των προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Βερολίνο. 

 

 14 - 15 Ιουνίου 

89. 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Ορθοδοξίας (∆ΣΟ), Αστανά, Καζαχστάν. 

 

 19 - 23 Ιουνίου 

90. Συνεδρία Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων και 

Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 22 Ιουνίου 

91. 3ο Μέρος Συνόδου 2007 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 25 - 29 Ιουνίου 

92. Συνάντηση των προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Προϋπολογισµού των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Βρυξέλλες. 

 

 28 Ιουνίου 

93. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών 

Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 2 Ιουλίου 

94. 16η Ετήσια Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Οργανισµού για την Ασφάλεια 

και Συνεργασία στην Ευρώπη, Κίεβο. 

 

 5 - 9 Ιουλίου 

95. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(COSAC), Λισαβόνα.  

 9 - 10 Ιουλίου 
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96. 118η Σύνοδος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, 

Γενεύη. 

 

 16 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Επισκέψεις Προέδρου Βουλής στο εξωτερικό 

 
 

2 0 0 6 
 

1.  Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στη Συρία. 

 

 26 - 28 Νοεµβρίου 

2.  Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στη Ρουµανία. 

 

 3 - 5 ∆εκεµβρίου 

 
2 0 0 7 

 
3.  Συµµετοχή Προέδρου Βουλής στις εκδηλώσεις 

που οργανώθηκαν στη Σόφια µε την ευκαιρία 

της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Σόφια. 

 

 1η - 2 Ιανουαρίου 

4.  Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Κίνα. 

 

 6 - 12 Φεβρουαρίου 

 

5.  Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στο Λονδίνο. 

 

 17 - 21η Μαρτίου 

6.  Συµµετοχή Προέδρου Βουλής στις εκδηλώσεις 

για την 50ή Επέτειο από την Υπογραφή της 

Ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώµης, Φλωρεντία και 

Ρώµη. 

 

 21η - 24 Μαρτίου 

7.  ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Μπρατισλάβα. 

 

 24 - 27 Μαΐου 

8.  Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στη Σλοβενία. 

 13 - 15 Ιουνίου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών και 
συνεδριάσεις επιτροπών στην Κύπρο 

 
 

2 0 0 6 
 

1.  Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της 

βρετανικής επιτροπής “Φίλοι της Κύπρου”. 

  

 3 - 6 Οκτωβρίου 

2.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Αντιπροέδρου της 

Αντιπροσωπίας της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εισηγητή για την 

Κύπρο κ. Christian Philip. 

 

 24 - 27 Οκτωβρίου 

3.  Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου της 

Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων του Μεξικού. 

 

 26 - 29 Οκτωβρίου 

4.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής 

των Αντιπροσώπων της Μάλτας κ. Anton Tabone 

και κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας. 

 

 28 Οκτωβρίου - 1η Νοεµβρίου 

5.  Ηµερίδα Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Πρώην 

Βουλευτών των Χωρών  Μελών του Συµβουλίου 

της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 

θέµα “Ευρώπη, Μεσόγειος και ο αγώνας κατά της 

τροµοκρατίας”. 

 

 9 - 11 Νοεµβρίου 

6.  Επίσκεψη στην Κύπρο του εισηγητή της 

Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συµβουλίου της Ευρώπης για το θέµα της 

κατάστασης των κατοίκων των βρετανικών 

 13 - 15 Νοεµβρίου 
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βάσεων Ακρωτηρίου και ∆εκέλειας κ. Andreas 

Gross. 

 
 

2 0 0 7 
 

7.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Λαϊκής 

Εθνοσυνέλευσης της Συριακής Αραβικής 

∆ηµοκρατίας κ. Mahmoud Al Abrash  και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας.  

 

 15 - 19 Ιανουαρίου 

8.  Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας του 

Βρετανικού Κλάδου του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου. 

 

 12 - 16 Φεβρουαρίου 

9.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Αντιπροέδρου του 

ρουµανικού κοινοβουλίου κ. Lucian Bolcas και 
αντιπροσωπίας της Οµάδας Φιλίας Ρουµανίας - 

Κύπρου. 
 

 14 - 18 Φεβρουαρίου 

10.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου 

της Ευρώπης κ. Rene van der Linden. 

 

 19 - 22 Φεβρουαρίου 

11.  Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της 

Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών και 

την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

 26 - 27 Μαρτίου  

12.  Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας Τροφίµων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

 12 - 13 Απριλίου  

13.  Συνεδρία της Οµάδας Εργασίας του 

Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου, 

 14 - 15 Απριλίου  
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Λεµεσός. 

 
14.  Συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου, 

Λεµεσός. 

 

 16 - 21η Απριλίου 

15.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Πρωθυπουργού της 

πολιτείας της Νότιας Αυστραλίας κ.  Mike Rann 

και αντιπροσωπίας. 

 

 13 - 16 Μαΐου 

16.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Αντιπροέδρου της 

Βουλής των Αντιπροσώπων της Μαλαισίας              

κ. Datuk Lim Si Cheng  και κοινοβουλευτικής 

αντιπροσωπίας. 

 

 17 - 19 Μαΐου 

17.  Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και 

αντιπροσωπίας της Επιτροπής Γεωργίας της 

Βουλής των Αντιπροσώπων της Τσεχίας. 

 

 29 - 31η Μαΐου 

18.  Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της 

Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 29 Μαΐου - 1η Ιουνίου  

19.  Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και µελών 

της Οµάδας Φιλίας Πολωνίας - Κύπρου στο 

πολωνικό κοινοβούλιο. 

 

 3 - 6 Ιουνίου 

20.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της 

Γερουσίας της Ρουµανίας  κ. Nicolae Vãcãroiu και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας. 

 

 17 - 19 Ιουνίου 

21.  Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της 

Κρατικής ∆ούµας της Οµοσπονδιακής Συνέλευσης 

της Ρωσικής Οµοσπονδίας κ. Boris Gryzlov και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας. 

  

 25 Ιουνίου 
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22.  Επίσκεψη στην Κύπρο διακοµµατικής 

αντιπροσωπίας της Βουλής των Ελλήνων. 

 

 18 - 21η Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Συναντήσεις Προέδρου Βουλής µε ανώτατους αξιωµατούχους ξένων χωρών 

 
 

2 0 0 6 
 

1.  Πρωθυπουργός της ∆ανίας κ. Anders Fogh-

Rassmussen.   

 

 5 Σεπτεµβρίου 

2.  Πρόεδρος της Ιρλανδίας κ. Mary McAleece.  

 

 9 Οκτωβρίου 

3.  Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσίας κ. Yuri Chaika. 

 

 17 Οκτωβρίου 

4.  Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αρµενίας             

κ. Robert Kocharian. 

 

 23 Νοεµβρίου 

 
2 0 0 7 

 
5.  Πρόεδρος της Σλοβακίας κ. Ivan Gašparovič. 

 

 19 Απριλίου 

6.  Υπουργός Εξωτερικών του Αγίου Μαρίνου 

κ.  Fiorenzo  Stolfi. 

 

 27 Απριλίου 

 

7.  Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας κ. Miguel 

Angel Moratinos. 

 

 30 Απριλίου 

8.  Πρόεδρος της Αυστρίας  Dr Heinz Fischer.  

 

 11 Μαΐου 

9.  Πρόεδρος της Λεττονίας κ. Vaira Vīke-

Freiberga.      

 

 4 Ιουνίου  

10.  Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας κ. Ján 

Kubiš. 

 

 8 Ιουνίου 

11.  Πρόεδρος της Μάλτας κ. Edward Fenech-

Adami. 

 11 Ιουνίου 
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12.  Πρόεδρος της Κροατίας κ. Stjepan Mesic. 

 

 28 Ιουνίου 

13.  Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας κ. Dimitrij 

Rupel. 

 

 2 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

Εκπροσώπηση της Βουλής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς  
κοινοβουλευτικούς οργανισµούς 

 
 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Άντρος Κυπριανού Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Χρήστος Πουργουρίδης Μέλος αντιπροσωπίας 

Αντιγόνη Παπαδοπούλου Αναπληρωµατικό µέλος 

Φειδίας Σαρίκας Αναπληρωµατικό µέλος 

 

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Αναστασιάδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάκης Χατζηγεωργίου Μέλος 

Νίκος Κλεάνθους Μέλος 

Γιώργος Βαρνάβα Μέλος 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Αριστοφάνης Γεωργίου Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Ελένη Θεοχάρους Μέλος 

Σοφοκλής Φυττής / Άγγελος Βότσης Μέλος 

 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Σταύρος Ευαγόρου  Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Χρήστος Στυλιανίδης Μέλος 

Αθηνά Κυριακίδου Μέλος 
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∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κλεάνθους Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάσος Μητσόπουλος Μέλος 

Κύπρος Χρυσοστοµίδης  Μέλος 

∆ηµήτρης Συλλούρης  Μέλος 

 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κατσουρίδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Νίκος  Αναστασιάδης Μέλος 

Νίκος Κλεάνθους /Μάριος Καρογιάν Μέλος 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Αναστασιάδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάκης Χατζηγεωργίου Μέλος 

Νικόλας Παπαδόπουλος Μέλος 

 
 

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
Λευτέρης Χριστοφόρου Μέλος 

Άγγελος Βότσης /Σοφοκλής Φυττής  Μέλος 

 
ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
Νίκος  Αναστασιάδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

  Μέλος 
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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 

• 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 ΧΙI 

Οι σηµαντικότερες δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Τα σηµαντικότερα θέµατα που εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Τοποθέτηση της επιτροπής σε σχέση µε την άσκηση ελέγχου της 

επικουρικότητας και αναλογικότητας αναφορικά µε την πρόταση κανονισµού 

του Συµβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 

όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε το 

εφαρµοστέο δίκαιο σε γαµικές διαφορές.  

 
• Μακροχρόνια βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 
• ∆ιαµόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
• Επισκόπηση του Προγράµµατος της Χάγης. 

 
• Πλήρης εφαρµογή του Κεκτηµένου του Σένγκεν. 

 
• Άσκηση ελέγχου της επικουρικότητας και αναλογικότητας αναφορικά µε την 

πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε την πλήρη υλοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

 
• Νοµοθετικό Πρόγραµµα και Πρόγραµµα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για το 2007. 

 
• Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2008. 

 
• ∆ιαβούλευση σχετικά µε την κοινοτική δράση για τις υπηρεσίες υγείας 

[Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ηµεροµηνίας 26 Σεπτεµβρίου 2006, 

SEC (2006) 1195/4]. 
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• Ενηµέρωση για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. 

 
• Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

 
• Εξελίξεις σε σχέση µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τους 

ειδικούς όρους εµπορικών συναλλαγών µε τις περιοχές της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί 

αποτελεσµατικό έλεγχο [COM (2004) 466]. 

 
• Η πρόοδος της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας στο πλαίσιο της Απόφασης της 

Βαρκελώνης και η πολιτική της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προς υλοποίηση αυτής 

της απόφασης.  

 
• Η εφαρµογή στην Κύπρο της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων.  

 
• Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση 

κανόνων σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο σε γαµικές διαφορές (Ρώµη ΙΙΙ) (ΝΙΙ). 

 
• Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου για την καταπολέµηση του 

ρατσισµού και της ξενοφοβίας (ΝΙΙ) - γενική προσέγγιση.   

 
• Έκθεση Σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής  Κεντρικής 

Τράπεζας αναφορικά µε την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη [COM 

(2007)]. 

 
• Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

την περιαγωγή σε δηµόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας 

και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό 

πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών [COM (2006) 

382]. 
 
• Ενσωµάτωση της Σύµβασης του Πρυµ στην έννοµη τάξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: Σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την αναβάθµιση της 
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διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήµατος (ΝΙΙ). 

 
• Η µεταρρύθµιση του Συστήµατος Ιδίων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 

ανάγκη συµµετοχής στη διαδικασία των εθνικών κοινοβουλίων και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Συνάντηση µε το µέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European 

Court of Auditors) κ. Κίκη Καζαµία (30.11.2006). 

 
• Συνάντηση µε τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Κύπρο κ. Θέµη Θεµιστοκλέους και τον Επικεφαλής του Γραφείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Τάσο Γεωργίου. 
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